


Χρήσιμες πληροφορίες
μετακίνησης στο Βερολίνο

- Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Βερολίνο

- Μετακίνηση από/προς αεροδρόμια

- Μετακίνηση από/προς Freie Universität Berlin



 Το Βερολίνο διαθέτει ένα πλήρες 

δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς: 

U-Bahn, S-Bahn, Τραμ, Λεωφορεία

 Διατίθεται journey planner για όλα 

τα μεταφορικά μέσα ως εφαρμογή 

για smartphone καθώς και online

στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.bvg.de/en

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
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Χάρτης Μετρό

αναπαραγωγή από το ianandebe.blogspot.de



Αεροδρόμιο 
Tegel

Αεροδρόμιο 
Schönefeld

Ξενοδοχειο 
Steglitz
International

Freie
Universität
(Διημερίδα 
ΝΕΜ)

Αεροδρόμια και Ξενοδοχείο

αναπαραγωγή από το ianandebe.blogspot.de



 Η διεύθυνση του ξενοδοχείου είναι: Albrechtstraße 2, 12165 Berlin

 To ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση 20 μέτρων από τον σταθμό του μετρό 

Rathaus Steglitz (γραμμη U-Bahn U9, γραμμή S-Bahn S1)

 Μέσα μαζικής μεταφοράς από αεροδρόμιο προς ξενοδοχείο (προτεινόμενη 

διαδρομή):

 Μεταφορά από το αεροδρόμιο με τα λεωφορεία 109 ή Χ9 έως τον σταθμό του μετρό

"Zoologischer Garten"

 Από τον σταθμό του μετρό "Zoologischer Garten" με την γραμμή U9 του μετρό (U-Bahn)

έως τον σταθμό του μετρό "Rathaus Steglitz" 

 Για online ενημέρωση σχετικά με την βέλτιστη διαδρομή μπορείτε να 

επισκεφτείτε τον journal planer (δείτε διαφάνεια νούμερο 2)

 Ταξί: διάρκεια περίπου 15 λεπτών, κόστος περίπου 23 Ευρώ

Αεροδρόμιο Tegel↔
Ξενοδοχείο Steglitz International



 Η διεύθυνση του ξενοδοχείου είναι: Albrechtstraße 2, 12165 Berlin

 To ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση 20 μέτρων από τον σταθμό 
του μετρό Rathaus Steglitz (γραμμη U-Bahn U9, γραμμή S-Bahn S1)

 Μέσα μαζικής μεταφοράς από αεροδρόμιο προς ξενοδοχείο (προτεινόμενη 
διαδρομή):

 Μεταφορά από το αεροδρόμιο με γραμμή του μετρό S 45 (S-Bahn) και κατεύθυνση " 
Westend " εώς τον σταθμό του μετρό "Schöneberg" 

 Από τον σταθμό του μετρό "Schöneberg" με την γραμμή του μετρό S1 (S-Bahn) και
κατεύθυνση προς "Wannsee" έως τον σταθμό του μετρό "Rathaus Steglitz" 

 Για online ενημέρωση σχετικά με την βέλτιστη διαδρομή μπορείτε να 
επισκεφτείτε τον journal planer (δείτε διαφάνεια νούμερο 2)

 Ταξί από αεροδρόμιο: διάρκεια περίπου 25 λεπτών, κόστος περίπου 40
Ευρώ

Αεροδρόμιο Schönefeld ↔
Ξενοδοχείο Steglitz International



• H διημερίδα θα διεξαχθεί στην αίθουσα J32/102 στο Freie 
Universität (Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin-Dahlem) 

• Καθώς υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης στον χώρο 
διεξαγωγής της διημερίδας από το ξενοδοχείο, συνιστούμε να 
συμβουλευτείτε για την βέλτιστη επιλογή από τον journal planer 
(δείτε διαφάνεια 2).

• Διάρκεια διαδρομής με μέσα μαζικής μεταφοράς 20-30 λεπτά.

• Προτεινόμενη διαδρομή: Λεωφορείο γραμμή Μ48, κατεύθυνση 
Busseallée μέχρι την στάση Unter den Eichen/Drakestr. και μετά 
με τα πόδια (10΄) κατά μήκος της Habelschwerdter Allée

Ξενοδοχείο Steglitz International ↔
Freie Universität



Ξενοδοχείο Steglitz International ↔
Freie Universität

Προσοχή! Η γραμμή U3 
δεν λειτουργεί στις 14/15.10.!



Αίθουσα διημερίδας

Αίθουσα 
διημερίδας 
J32/102 στο Freie 
Universität

U-Bahn Thielallée U-Bahn Dahlem-Dorf 

Unter den Eichen/Drakestr. 



ΚΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Ευχαριστούμε!


