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Muuseumisaar (Museum Island): Pergamoni
muuseum, Vana ja Uus muuseum (viimases asub
Nefretete büsti originaal), Saksa ajaloo
muuseum.
l Brandenburgi värav, Riigipäevahoone, juudi
memoriaal; Checkpint Charlie; Potsdami väljak;
Berliini toomkirik; Hackesche Hof.
l Kui teil on huvi Berliini arhitektuuri, disaini,
kunsti või moe vastu, tellige endale giid
GoArt!’ist (www.goart-berlin.de).

l Fantastilised jõulurevüüd ja etendused
“Talvemuinasjutt”, “Lumekuninganna” ja “Qi”
(www.friedrichstadtpalast.de).
l Berliinis on avatud 60 jõuluturgu, enda jaoks
sobivaima leiate aadressilt www.visitBerlin.de.
l Linnas on avatud arvukalt romantilisi uisuvälju
ja isegi snowtube’i mägi; suurim talispordikeskus
asub Potsdami väljakul.
l Üle-euroopalise kuulsusega aastavahetuspidu
Brandenburgi väravate juures
(www.silvester-in-berlin.de).

l

Berliin. Pühaderüüs
Kurfürstendamm

saksamaal
jõulutunnet otsimas

Aina enam on eestlaste seas neid, kes aastavahetuse eel või ajal Saksamaa oma reisisihiks seavad. Pole ka
ime: soodsad hinnad, mõnus pühademeeleolu, elunautimise lõputud võimalused – just selle poolest on
Berliin, Hamburg ja Bremen tuntud! Saksa jõuluehtes linnad pakuvad kõike, mida vaid tahta oskate.
tekst Riina Luik fotod Riina Luik ja Saksamaa Turismiamet

Berliin – kahe näoga linn
Berliin, mida enne Teist maailmasõda
õigustatult Euroopa kultuuripealinnaks
peeti, on pärast mitutkümmet aastat
müüri ja traataiaga elatud vaikelu taas
õitsele löönud. Berliinist on viimaste aastate jooksul kujunenud Euroopa loovinimeste Meka ja linna on tabanud tõeline
turistide buum. Siinne boheemlaslikult
vaba ja kultuurilembene õhkkond, soodsad elamis- ja poodlemishinnad, vaatamisväärsuste ja ürituste rohkus on peamised põhjused, miks tunneb end siin
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ühtviisi hästi nii kohalik, sisserännanu
kui ka turist.
20 aastat tagasi Berliini müüri langemise järel üheks linnaks saanud Ida- ja
Lääne-Berliin on kui eri kasuperedes kasvanud vennad – neil on küll üks perekonnanimi, kuid oma nägu, tavad ja kombed.
Kuid seda tuleks pigem võtta kui komplimenti, sest mõlemal linnal on omad võlud. Lääne-Berliin uhkeldab Ku’Dammi
luksuskaubamajade ja kõige väärikamate
moefirmade ja brändide esindatusega,
ultramoodsate ja pilkupüüdvate büroo- ja

eluhoonete ning roheliste parkidega.
Berliini 890 km² pindalast moodustavad
haljasalad ja pargid 1/3 ning Berliin on
Saksamaa kõige rohelisem linn. On koguni kasutusel väljend eriti puhta õhu
kohta: Berliini õhk. Lääne-Berliin on uue
põlvkonna arhitektide piirideta fantaasia
ja Saksa insenerimõtete ühendamise
meisterlik näide – iga hoone on kui lihvitud teemant, sobitudes suurepäraselt
linnaruumi, ja nende sisekujunduses
püüavad pilku monumentaalkunsti võimsad tööd. Kõnekas on ka fakt, et UNESCO

on nimetanud Berliini disainipealinnaks.
Seevastu Ida-Berliin on oma läänes
elava venna poolt pärast sõda kahjutasuks
makstud mitmetesse miljarditesse ulatuva kontributsiooni toel kivi kivi, hoone
hoone, tänav tänava haaval üles ehitanud
oma ajaloolise väljanägemise (ärge ehmatage, kui näete hooneid, mis on täpselt
sellised, nagu need sõjast jäid – see on
taotluslik). Selleks kolossaalseks ülesehitustööks oli ka põhjus – asus ju just IdaBerliinis suurim osa mitte ainult Saksa
riigi, vaid ka Euroopa mastaabis hindamatust ajaloo- ja kultuuripärandist.
Ning just seepärast on Unter der
Lindenil, Berlin-Mittes, Heckesche
Markti piirkonnas ja Muuseumisaarel
jalutades raske kõikide oma soovide ja
uudishimu rahuldamisega toime tulla –
kõik on nii köitev! Ärge piinake end, vaid
andke kiusatustele järele ja teile jäävad
Berliinist suurepärased mälestused.

Hamburg – iidne ja moodne
hansalinn
Kellele metropoli mastaabid üle jõu käivad või kes otsib lihtsalt õdusamat ja mugavamat olemist, selle jaoks on võluv
Hamburg ideaalne koht – vaadata ja nautida on siin küllaga, kõik on käe-jala juures ning vaid hansalinnadele omane atmosfäär tekitab südames otsekohe koduselt sooja tunde. Nagu iga teinegi linn, nii
on ka Hamburg endale mitmete muude
hellitusnimede kõrval napsanud šopinguparadiisi ja Põhjala Veneetsia kuulsuse.
Mõlemad peavad muide paika, sest
õigusega öeldakse, et kes endale Hamburgist soovitut ei leia, ei leia seda kusagilt, ning ega veestki selles Elbe kaldal ja
kanalitest läbi puuritud linnas puudust
pole. Vee, valguse ning nüüdisaegse ja

“Lumekuninganna”

Jõulurevüü “Talvemuinasjutt”

šoping berliinis
Lääne-Berliini kuulsaim luksuskaubamaja on
KaDeWe. Ku’Dammil on esindatud maailma kõik
tuntumad moefirmad ja brändid
(www.kurfuerstendamm.de).
l Trenditeadlikele kõrgmoe hindajatele: The Corner
Berlin; Wunderkind; F95 Store; High Lite; Molotov;
Berlinomat; Flagship Store.
l Ida-Berliinis on kvaliteetmood ja tuntud
kaubamärgid esindatud eelkõige luksuslikus
Lafayette’is ja Friedrichstadtpassage’is ning Alexa
vabaaja- ja ostukeskuses.
l Hackeshe Hof ning kogu Rosa-Luxemburg-Platzi
ja Alexanderplatzi lähiümbruses on suur valik
väikesi moe- ja disainibutiike, avatud ateljeesid
ja vintage’e. Auguststrassel asuvad alternatiiv- ja popkunsti
stuudiod. Eriline kullaauk
on vintage Sterling Gold Sterling Goldi vaateaken
(www.berlin-mitte.com).
l Euroopa suurim
chocolaterie Fassbender &
Rausch (www.fassbenderrausch.de).
l Ostuööde info:
www.lange-nacht-desshoppings.de.
l

Luksuslik KaDeWe

Chocolaterie Fassbender & Rausch
Lafayette
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reis
ajaloolise arhitektuuri elegantseimat
ühendust näete Hamburgi uues linnajaos
HafenCitys – see on tõeline elamus!

šoping hamburgis

Kuhu kindlasti minna
l Hamburgi uus sadamaala HafenCity:
Kesselhaus; vanade kaubaaitade rajoon,
Elbphilharmonia ehitatav hoone/muuseum.
l St Pauli linnaosa ja Reeperbahn;
Schanzevierteli linnaosa.
l Ajaloolised hooned: Hamburgi raekoda;
St Michaeli kirik; Chilehaus.
l Muuseumid: Beatlemania; Hamburgi
linnamuuseum; Vürtsimuuseum; Wonderland.

Meelelahutus

l Laevasõit Alsteri järvel: igat masti laevad
väljuvad vahetpidamata linnasüdames asuvalt
Jungfernsteigi kailt (pileteid müüb kapten).
l Jõuluturud: traditsioonilised jõuluturud
raekojaplatsil ja St Pauli suurel laadaplatsil
Winter Dom Fair.

Bremen – sarmikas
võrgutaja
Pole midagi parata, et kuigi suurlinnadel
on oma võlu, jäi jõulueelsel Saksamaal
tuuritades minu isiklikuks lemmikuks
vana armas hansalinn Bremen. Bremeni

Lillepood Hamburgis

l Suurimad ostukeskused: Europa Passage; Alte Post Passage;
Gänsemarkt Passage; Hamburger Hof; Hanseviertel; Galerie
Passage; Alsterarcaden; Nivea Haus.
l Haute couture’i butiigid on koondunud Neuer Walli tänavale
(Hamburgi kõige kallim ja peenem ostutänav).
l Noored moeloojad, kunstnikud ja disainerid on koondunud Karo,
Kiezi ja Schanze kvartalisse.
l Üllatus: fantastiline teepood ja muuseum Mesmer Moment
(HafenCity, Kaiserkai 10).

sarm on vastupandamatu – siin on elegantselt kõrvuti nii väärikas vana kui ka
pilkupüüdev uus, mis ometi pole lämmatanud linna aastatuhandete jooksul talletatud omapära ja aurat. Eks kõik sõltub
muidugi sellest, mida keegi otsib, kuid
üks on kindel: romantiliseks nädalavahetuseks, milles kultuuri ja elamuste
nautimine on ostukirest eespool, on Bremen parim. Ja katsugu keegi öelda, et siin
pole romantiline – Schnoori linnajaos
asub maailma väikseim hotell, kus saab
korraga ööbida vaid üks paar. Tegu on
mesinädalaid pidavale noorpaarile mõeldud hotelliga (www.hochzeitshausbremen.de), mis asub nii muinasjutuliselt
kaunis kohas, et hing jääb kinni. n

meelelahutus

Aastavahetuse tulevärk Bremenis

Jõuluturg Bremeni raekojaplatsil
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l Jõuluturud kõikjal linnas, uhkeimad
neist on muidugi raekojaplatsil ja Weseri
kaldapealsel.
l Õhtusöök Bremeni kuulsas raekoja
keldris (www.ratskeller.de).
l Lõbusõidulaevaga sõit sõsarlinna
Bremerhavenisse, kus asub unikaalne
Klimahaus (www.klimahaus.de) ja
2007. aastal Euroopa muuseumiks
valitud väga huvitav Saksa
immigratsioonimuuseum
(www.dah-bremerhaven.de).
l Sõit kunstnike külla Worpswedesse,
mis on jõulude ajal üliromantiline paik –
külastage sealseid kunstimuuseume
(www.worpswede.de).
l Tehke ka veidi kodutööd ja soetage
endale mõne pühadeaegse kontserdi
pilet.
l Kogu vajalik info:
www.bremen-bremerhaven.de.

Käsitsi valmistatud jõuluehted

šoping bremenis
l Parim, mida te enda heaks teha saate, on
laadida aadressilt www.bremen-tourism.de
alla ostugiid.
l Suurimad ostutänavad on: Sögestrasse,
Knochenhauerstrasse, Obernstrasse ja
Hutfilterstrasse.
l Aasta ringi avatud Weincahts Träume’is on
müügil ülikaunid käsitsi valmistatud
jõuluehted (Schnoor, Martenberg 45).

Muuseumid ja
vaatamisväärsused
Bremeni raekoda ja restoran Ratskeller;
Rolandi ja Bremeni moosekantide kujud;
St Petri toom, Haus Atlantis/Himmelzaal,
Roseliuse, Robinson Crusoe ja Paula BeckerModersohni majad.
l Teaduse- ja tehnikamuuseum Universum
(www.universum-bremen.de).
l Bremeni vanim linnaosa, muinasjutuliselt
kaunis Schnoor ja Schlachte kaldapealne.
l Focke muuseum (linna ajalugu); Übersee
muuseum – kuni 18.03.2010 avatud ajalooline
jalatsinäitus.
l Lõputu teemadevalikuga tuurid koos enda
tellitud giidiga (www.arttours-bremen.de).
l

