Berlin
Berlin - kiedyś symbol podziału, a obecnie miejsce spotkania Wschodu z Zachodem: żyje tutaj 3,5
miliona ludzi reprezentujących ponad 180 narodowości, prawie 100.000 z nich to Polacy lub obywatele
Niemiec pochodzący z sąsiadującej Polski. Dla inwestorów z Europy Środkowej i Wschodniej Berlin jest
bramą na rynek zachodni. Ponad 200 instytucji działających w regionie wspiera współpracę pomiędzy
Wschodem a Zachodem.

Gospodarka
Berlin należy do najlepszych miejsc inwestycyjnych w Europie i gwarantuje najlepsze warunki dla
innowacji i rozwoju. Do wyjątkowo mocnych stron tego miejsca należą duże zagęszczenie znakomitych
uczelni i instytucji naukowo-badawczych, centralne położenie w sercu Europy oraz duża podaż
wykwalifikowanych pracowników. Profity z tego czerpią zwłaszcza branże rozwijające się i
przyszłościowe dyscypliny połączone w pięć klastrów w regionie stolicy: technika energetyczna, branża
medyczna, technologie informacyjno-komunikacyjne, media i gospodarka kreatywna, optyka oraz
transport, mobilność i logistyka.

Turystyka
Berlin jest politycznym, kulturalnym i historycznym centrum Niemiec. To tutaj możemy dotknąć historii,
podziwiać skarby sztuki wszystkich epok, a oprócz tego skorzystać z oferty sklepów dla różnych
środowisk i szalonego życia klubowego. Brama Brandenburska, Reichstag, Wyspa Muzeów, katedra i
ścieżka wzdłuż muru berlińskiego to klasyczne cele turystyczne Berlina. Duża ilość terenów zielonych
miasta zachęca do uprawiania sportów, ZOO i park Tiergarten stanowią atrakcje dla całej rodziny. A gdy
mamy więcej wolnego czasu, można zgłębić miejsca mniej znane: dawny podsłuch na Diabelskiej Górze
(Teufelsberg) czy Piwnicę Nietoperzy (Fledermauskeller) na Cytadeli Szpandawskiej (Zitadelle
Spandau).

Komunikacja
Obsługując prawie 28 milionów pasażerów rocznie Berlin posiada trzeci co do wielkości port lotniczy w
Niemczech. Z Tegel samoloty startują do Warszawy i do wielu miejsc w świecie. Przyszłe lotnisko stolicy
BER oraz największy i najnowocześniejszy dworzec przesiadkowy w Europie, dworzec główny Berlina,
gwarantują optymalne połączenie również dla Polski.

Dodatkowe informacje
Oficjalna strona internetowa Berlina (niemiecki/angielski)
Business Location Center - lokalizacja dla gospodarki Berlin-Brandenburg
(niemiecki/angielski/polski)

Berlin Tourist Information (niemiecki/angielski/polski)
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