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Galeria Kaufhof Berlin 

"Oost Berlijns Bekenste Warenhuis"

Kaufhof op Alexanderplatz is een van Oost-Berlijn's oudste en bekendste

warenhuizen. Verspreid over vijf verdiepingen heeft de winkel een

enorme selectie van goederen die vergelijkbaar zijn met die in KaDeWe in

West-Berlijn. Kaufhof prijzen zijn over het algemeen redelijker dan zijn

westerse rivaal

 +49 30 24 7430  www.galeria.de/on/demandware.st

ore/Sites-Galeria-Site/de/Stores-Det

ails?StoreID=001588&src=90L10000
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 Alexanderplatz 9, Berlijn
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Humana Second Hand 

"A Vintage Heaven"

This large clothing store offers four floors of secondhand and vintage

clothes, and is a true heaven for bargain hunters. Jackets, trousers,

dresses, shoes and more formal wear are displayed in one of the old

communist buildings on Karl-Marx-Allee. The top floor is reserved for

clothing styles from the 1950s, 1960s and 1980s. The Humana stores are

known throughout Germany, and they have several shops in Berlin, alone.

This one at Frankfurter Tor is their biggest location. Check their website

for other shops.

 +49 30 422 2018  www.humana-second-

hand.de/mode/first-class.html

 Frankfurter Tor 3, Berlijn
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Gesundbrunnencenter 

"Winkelcentrum in Gesundbrunnen"

Duitse spoorwegen zijn momenteel koortsachtig bezig met de bouw van

een nieuwe stedelijke spoorlijn in het noorden van Berlijn.

Gesundbrunnen station zal dan een belangrijke kruising worden waar de

twee grote stedelijke spoorlijnen de intercity ontmoeten. Het station is

momenteel weinig meer dan een bouwplaats, maar wat voor de toekomst

van belang is wordt u duidelijk als u een kijkje neemt in het nieuwe

winkelcentrum dat is gebouwd naast het station. 107 winkels, restaurants

en cafes verspreid over een 25.000 vierkante meter ruimte bieden alles

wat u kunt dromen. Het winkelcentrum is aangesloten op het station en

heeft een parkeergarage met 1.000 plaatsen.

 +49 30 4930 0066  www.gesundbrunnen-

center.de

 info@gesundbrunnen-

center.de

 Badstraße 4, Berlijn
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