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pariisi on tunnettu maailman muodin metropoli se-
kä kulttuurin ja taiteen pääkaupunki  kiertely pie-
nissä gallerioissa ja kahviloissa paikallisten tapaan, 

välttäen suurimpia turistipolkuja, on antoisaa  
Ostoksia voi tehdä yhtä lailla Bulevardien 

suurissa tavarataloissa kuin lukuisissa 
pikkuliikkeissä, silti suurimmat löydöt 
saattavat osua kohdalle pariisin monil-
la kirpputoreilla  Ja hyvän ruuan ystä-
vä voi herkutella aamunsarastuksesta 
yömyöhään!

Pariisi on täynnä upeita nähtävyyksiä, joista kuuluisimpia 
ovat Eiffelin torni, Riemukaari, Notre Dame, latinalaiskortteli, 
Montmartren kukkula sekä Louvre ja Mona Lisa. Chanson, 
aito patonki ja lasi viiniä ovat Pariisia parhaimmillaan.

pARiiSi

Hotel Panorama 
Sijainti rauhallisella sivukadulla lähellä 
Oopperaa ja suuria tavarataloja  Lähellä on 
paljon ravintoloita  hyvät liikenneyhteydet 
eripuolille kaupunkia  huoneissa on suihku/
kylpy, wc, satelliitti-tv, minibaari, hiusten-
kuivaaja  hotellissa on iloisesti sisustettu 
aamiaishuone 

Atlanta Frochot 
Sijainti rauhallisen kadun varrella lähellä pigalle
-aukiota ja Moulin Rouge -teatteria  Alueella 
on paljon ravintoloita, baareja, teattereita ja 
yökerhoja  Äänieristetyissä huoneissa on suihku/
kylpy, wc, satelliitti-tv, puhelin, hiustenkuivaaja  
hotellissa on tilava aamiaishuone 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 1 6
helmi 1 7
maalis 2 11
huhti 5 16
touko 8 19
kesä 11 23
heinä 15 25
elo 12 24
syys 10 21
loka 7 15
marras 3 9
joulu 1 6
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Yhdistyneessä Berliinissä näet yhä idän ja lännen. Ykkösnäh
tävyyksiä ovat Brandenburgin portti, Alexanderplatz, Keisari 
Vilhelmin muistokirkko ja Checkpoint Charlie. Lukuisat museot, 
teatterit ja klubit tarjoavat elämyksiä kulttuurinnälkäisille.

Berliinissä rakennetaan uutta jatkuvasti yhdistäen 
rohkeasti historiaa ja nykyaikaa  Tapahtumakalen-
teri on rajaton ja kaupunki onkin maailman johtavia 

teatterimetropoleja  Shoppaajalle Berliini on 
taivas, ja se joka ei Euroopan suurimpiin 

lukeutuvasta tavaratalosta kaDeWe:stä 
löydä haluamaansa, ei sitä löydä var-
masti muualtakaan  kaikkialle pääsee 
helposti ja nopeasti toimivan julkisen 
liikenteen ansiosta  Tiergarten-puiston 
eläintarha sopii hyvin lasten ja aikuis-
ten yhteiseksi vierailukohteeksi 

BERliini

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi -3 2
helmi -3 3
maalis 0 8
huhti 3 13
touko 8 18
kesä 11 21
heinä 14 24
elo 12 22
syys 9 19
loka 5 13
marras 1 6
joulu 2 3

Franke 
Vain 50 metrin matka kuuluisalle 
kurfürstendam min ostoskadulle  15 minuutin 
käve ly matka tai muu taman minuutin metro-
matka tavaratalo kaDeWe:hen  Siisteissä ja 
hyväkuntoisissa huoneissa on kylpy/suihku, 
wc, satelliitti-tv, puhelin  hotellissa on raik-
kaasti sisustettu aamiaishuone 

Olivaer Apart 
Tämä tyyliltään historiallinen hotelli sijaitsee 
lähellä Berliinin parhaita ostosalueita  Mukavasti 
sisustetuissa huoneissa on suihku/kylpy, wc, tv, 
minibaari, hiustenkuivaaja  hotellissa on aamiais-
huone 


