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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

 by Pedelecs   

Galeries Lafayette 

"Parijse Flair op de Friedrichstraße"

Deze tak van de beroemde Parijse warenhuis geeft een vleugje

mediterrane elegantie aan de ietwat sobere Duitse hoofdstad. Gelegen in

het Friedrichstadt-Passagen winkelcentrum op Friedrichstrasse, Oost-

Berlijn Premier winkelstraat biedt de winkel de nieuwste mode uit cult

ontwerpers als Yves Saint Laurent en Pierre Cardin. Het ontwerp van het

gebouw, met zijn zonovergoten interieur en opvallende glazen dak, is

even gewaagd. Het enige probleem is dat de platen van glas af en toe

naar beneden vallen op de stoep en een ravage creëren onder passanten

en nu de toorn van de lokale autoriteiten heeft gewekt. De voedselhal in

de kelder is niet helemaal in dezelfde competitie als KaDeWe's

legendarische voedselafdeling, maar is nog steeds een geweldige plaats

om te komen en geniet van een paar verse oesters.

 +49 30 20 9480  www.galerieslafayette.de/  berlin@galerieslafayette.de  Friedrichstraße 76-78, Berlijn

 by Lienhard Schulz   

Karstadt am Hermannplatz 

"Illusies van grootsheid"

Gelegen op Hermannplatz, waar Kreuzberg aan Neukölln, Karstadt

ontmoet staat éénn van de meest revolutionaire gebouwen die werd

gebouwd in Berlijn voor de oorlog. Geopend in 1929 als Europa's grootste

warenhuis, had zij een eigen ondergrondse station en de art deco Twin

Towers deden opvallend veel denken aan een wolkenkrabber in

Manhattan. Bommen in de oorlog liet weinig van zijn oorspronkelijke

grandeur intact, maar het werd snel herbouwd en is nog steeds een van

Berlijn's meest populaire warenhuizen. Het interieur is gesorteerd volgens

thema's zoals mode , leven en persoonlijkheid.De kelder bevat een

Lekkerbekken hal - een groot contrast met de gastronomische omgeving

buiten op Hermannplatz, die wordt gedomineerd door dodgy kebap, vette

worsten en de onvermijdelijke BigMac.

 +49 30 6 9550  www.galeria.de/on/demandware.st

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

Details?StoreID=001101

 Hermannplatz, Berlijn
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 by Jochen Teufel   

Kaufhaus des Westens (KaDeWe) 

"Hoogtempel van het Consurisme"

KaDeWe- Betekend "Department Store van het Westen"- droeg de naam

nog voordat de Muur Berlijn verdeelde in geografisch afzonderlijke

sectoren. Opgericht 1907, werd de winkel gekocht door Hermann Tietze in

1927, maar werd hem afgepakt door de nazi's vanwege zijn joodse

afkomst. Tegenwoordig is KaDeWe echter een shopping tempel voor

zowel de lokale bevolking en toeristen uit de hele wereld. Het voedsel hal

op de bovenste verdieping is legendarisch en het is op zichzelf al de

moeite waard een bezoek. KaDeWe biedt een ongelooflijke

verscheidenheid van artikelen, maar de prijzen zijn redelijke duur.

 +49 30 2 1210  www.kadewe.de/  info@kadewe.de  Tauentzienstraße 21-24,

Berlijn
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