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BERLIN meine Liebe! Lone Bech Hent PDF BERLIN meine liebe! er en utraditionel rejseguide til en af
Europas mest fascinerende og uforudsigelige hovedstæder. Det er en bog til alle, der elsker Berlin og

hinanden – men ikke nødvendigvis har Brandenburger Tor og Fernsehturm øverst på listen over must-sees.

I stedet indeholder bogen masser af skæve tips til berlins mindre kendte perler som:

• Den romantiske tagterrasse-bar med panoramaudsigten

• Det anarkistiske, men charmerende tyrkermarked

• Den autentiske berlinercafé med den rigtige Kaffeehaus-atmosfære

• Det hyggelige hotel med dagligstuestemningen

• Det lille jazz-sted med de spontane jam sessions i baggården

• Den intime retro-cocktailbar

BERLIN meine liebe! åbner for en skatkiste af personlige favoritter og rummer al den fornødne praktiske
information om byens mest romantiske

hoteller, restauranter, caféer, barer, clubber, museer og butikker – plus inspirerende tips til vintage-shopping,
loppemarkeder, badesteder, parker

og andre hemmelige åndehuller.
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