Parkering
Parkeringsmuligheder ved lejligheden: Ved lejligheden på Rudolf-Schwarz Str. kan der parkeres lige ved
lejligheden og benytte P-automat. Pris 1 € pr. time (mandag til lørdag kl. 9 til 24)
Der er gebyrfri P-zone ca. 5 min. gang fra lejligheden på Conrad Blenkle Str.

Transportmuligheder fra lejligheden
Bus Nr. 200 har holdeplads for enden af Rudolf-Schwarz-Str. på Kniprode-Str. Det tager ca. 7 min til
Alexander Platz. Bus nr. 200 kører igennem Berlin og har endestation på Kurfürstendamm. (Zoo)
Sporvogn (Strassenbahn) nr. 10 har holdeplads på Danziger Str. Endestation mod vest er Hovedbanegården
og mod øst ”East Side Galleri”.
Sporvogn nr. 4 har holdeplads på Greifwalder str. og går til Mitte - endestation er Hackesche Höfe .
Der er ca. 5 min. gang fra lejligheden til de tre transportmuligheder.
En god ide at lade bilen stå under opholdet. Det er væsentligt nemmere at benytte offentlig transport.
Berlin har indført miljøzoner. Man skal derfor have en miljøplakette i vinduet i bilen, som man kan købes
hos FDM eller hos en Bilsynshal. Det koster ca. kr. 150.

Indkøbsmuligheder tæt på lejligheden
Morgenbrød og andre fornødenheder kan købes hos bageren I Rewe på John Scher. Str. eller hos Lidl på
Knipode Str. Der findes også et større Rewe supermarked på Greifwalder -Str. ( tæt på Grefiwalder
Bahnhoff).
Der er gode shopping muligheder i nærområdet. Bötzow-Str. er næsten 3. km lang med mange hyggelige
butikker , restauranter og cafeer.
Generelt er det billigt at gå ud og spise i Berlin. Prisen er mange steder kun halvdelen af, hvad det koster i
danske storbyer. Køkkenet er internationalt, meget varieret og kvaliteten som regel i top.
Der ligger mange gode restauranter i området omkring lejligheden. Den populære Schnitzelkönig på
Greifwalder Str. 50, god og rigelig mad i DDR-stil, er et besøg værd.
Hver lørdag formiddag er der øko-marked på Pasteur-Str. (sidegade til Bötzow-Str.)

Aktiviteter tæt på
Den store Friederichshain Volkspark er også et besøg værd ligger ca. 10. min fra lejligheden. Der er masser
af aktiviter sport og spil også for børn. Det flotte springvand ”Märschbrünnen” udsmykker med små statuer
af skildpadder og andre dyr.

