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القھوة ذلك السحر الذي یعتلي شفتیك ،ویحملك عند ارتشافة إلى عالم من االسترخاء والذكریات 
الحالمة ، یعشقھا الكثیرین ویستمتع بھا اكثر من عشاقھا ، كل یوم یمضي ینضم إلى عشاقھا فرد 

 جدید .
 فھي لحن  معاصر یعزف تلقائیا . 

برلین كباقي الدول االوروبیة 
االخرى حیث تحتوي على 

المقاھي القدیمة وذات العالمة 
الممیزة ، غالبا یتجمع االصدقاء 

على المقاھي لتجاذب اطراف 
الحدیث واالسترخاء مع احتساء 

 فنجان من القھوة .
ان بعض المقاھي ینقسم إلى 

 -قسمین :
 قسم للمشروبات الروحیة .

 قسم آخر للقھوة .
الجمیل والرائع ان بعض المقاھي 

اشتھرت بتقدیم بعض الحلویات اللذیذة مثل الكیك 
 والشوكوالتھ كشھرتھا بالقھوة المتوفرة بھا وربما اكثر . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 المقاھي 

Cafes 
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 -شوف الدنیا توصى بالمقاھي التالیة  :
 

Café Einstein Stammhaus  

 
الفنادق العریقة ذات الشھرة معدودة في العالم ، ویعتبر ھذا الفندق واحد من ھذه الفنادق ، یقع 

ال   6 ~ 2،  یقدم ھذا الفندق شاي المساء من الساعة  Pariser Platzبالقرب من میدان باریس 
شك بانھ غالي الثمن ولكن الذكریات الجمیلة واللحظات الرائعة دائما غالیة الثمن ، النھا ربما لن 

تعود مرة أخرى ، استثنائي جدا ھذا المكان فكن 
 استثنائي بلحظاتك معھ . 

 
 

Café Einstein Stammhaus 
Kurfurstenstrasse 58 

Tel:030-2639 1918 

 
للقھوة مستویات رفیعة ولعشاقھا منازل مختلفة ، فاذا 

كنت تعشق القھوة كعشقك  لقھوة فینا وتعشق المستوي 
 االوروبي الرفیع فان ھذا المقھى ھو وجھتك ومقصدك . 

 

 

Hotel  Adlon  Cafe 

 

 U1-U2-U3-U4 
Nollendorfplatz     محطة 
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Kafer 

 
 
 
 
 
 

رائحة القھوة وحدھا كفیلة بان تدیر الراس 
وتسحرك إلى ما ال نھایة ، فماذا اذا اجتمعت 

الزھور والقھوة معنا في مكان واحد ، ھنا 
سوف تصبح المسالة اكثر تعقیدا مما كانت 
علیھ فھناك جمالیین یجب علیك مراعاتھم 
وتاملھم واالبحار فیھم ، ھذا المقھى  ھو 

عبارة عن مقھى  ومحل لبیع الزھور  یقدم 
قھوة جیدة باالضافة للكیك اللذیذ ،كما یقدم 

وجبة االفطار ، یمكنك اخذ نفس عمیق 
وتناول افطارك مع فنجان قھوة ومشاھدة 

الزھور الجمیلة في نفس الوقت ال شك بانھ 
 تجمع رائع قد ال یتكرر . 

القبة الزجاجیة والتي ادھشنا بتصمیمھا  
 وروعة منظرھا في مبني البرلمان االلماني 

ما رایك بشاي المساء من خالل الزجاج  ھذه 
المرة ظالل انعكاس الضوء من الزجاج سوف 

یجعلك تبحر في عالم من االمسیات الرائعة 
فجدد امسیاتك ھنا ، شاي المساء مع قطعة من 

 الكیك اللذیذ ماذا بقي ان تعرف موعدھا ؟؟؟
إطاللة رائعة  4:30 ~ 3:30یقدم من الساعة 

تاسرك وتجعلك  ال تشعر بمرور الوقت فالوقت 
لدیك في ھذا المكان ھو امسیات ساحرة ال 

 تمل .
یمكنك التمتع بتناول وجبة الغداء اوالعشاء ھنا 
،  من االجراءت المتعارف علیھ في ھذا المكان 

ھو تقدیم اي ورقة ثبوتیة لشخصیتك ، استمتع   
 ، فقط ھنا تستطیع رؤیة الزجاج كما یجب . 

 

 Anna Blume 
 

 
Anna Blume Café 
Kollwitzstrasse 83, 
Tel:030-44048749 

www.cafe-anna-blume.de 

 U2 
Senefelderplatz    محطة 
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مقھى  معروف في برلین یقع في مركز برلین 
Kurfurstendamm    كثیر من المتسوقین
 یقصدونھ اثناء التسوق . 

 الطابق الثاني مناسب للعائلة وباطاللة رائعة جدا . 

Kranzler Café Berlin 
Kurfurstendamm 18 

 U1 
Kurfurstendamm   محطة 

Kranzler Café  

  

Friedrichs 106 
FriedrichStrasse 106 
www.friedrichs106.de 

 U6 
Oranienburger Tor   محطة 

سویسرا  بلد الشوكوالتھ اللذیذة التي تسبح 
في الخیال وانت االن في المانیا یمكنك في 

ھذا المقھى  تذوق الكیك السویسري مع 
فنجان من القھوة ، مكان جید جدا ، مثیر 

لالھتمام في اوقات المساء ، ھذا ھو المكان 
 الذي تحلم بھ فجربة . 

Friedrichs 106 


