
Onde ficar em Berlim: Melhores bairros e hospedagens 

Está de malas prontas para Berlim, mas ainda não decidiu qual será 

o destino? Neste artigo apresentamos as melhores opções de bairro 

e dicas de hotéis para que tenha uma hospedagem inesquecível. 

Berlim é um destino com muitas opções de turismo. São inúmeros 

museus, monumentos e memoriais espalhados em toda a sua 

extensão. É claro que não podemos esquecer das inúmeras lojas, 

bares, restaurantes, boates. Será uma imersão cultural bem agitada. 

Onde ficar em Berlim? 

Após definir o roteiro que deseja realizar em Berlim o seu próximo 

passo será escolher onde hospedar-se. Conheça quais são os 

melhores bairros e hospedagens para quem tem como próximo 

destino a cidade alemã.  

Listamos os destinos mais procurados pelos turistas. Veja qual deles 

atende melhor sua expectativa e já faça as reservas nos hotéis 

desejados. 

BAIRRO MITTE 

É considerado um dos melhores bairros para se hospedar em Berlim. 

Localizado na região central, está próximo dos principais pontos 

turísticos (Catedral de Berlim, Ilha dos Museus, avenida Unter den 

Linden e a praça Gendarmenmarkt), bem como ótimas opções de 

lazer, como bares, lojas e restaurantes.  

Hotel Amano 

O Hotel Amano chama a atenção pela sua excelente localização. 

Com quartos e apartamentos três estrelas, está apenas cinco 

minutos de caminhada do bairro Hackescher Markt, no centro de 

Berlim, conhecido pelas inúmeras oportunidades de entretenimento. 

É uma das opções com melhor custo-benefício na localidade. 

Localização do Hotel Amano: Auguststr. 43/Ecke Rosenthaler Str., 

Mitte, 10119. Avaliação de usuários: 9,4. Comodidades: 

estacionamento, wi-fi gratuito, quarto para famílias, aceita pets, 

quartos para não-fumantes, comodidades para hóspedes com 

mobilidade reduzida, possui bar próprio.   

Hotel Adlon Kempinski Berlin  



Se você deseja luxo, temos o lendário Adlon, hotel cinco estrelas em 

Mitte. Ele oferece sofisticação e glamour desde as suas decorações 

até as opções de lazer. É possível exercitar-se em uma academia de 

800m² ou nadar em uma piscina de estilo neoclássico. Apesar de seu 

custo mais alto, é uma das estadias mais bem avaliadas de Berlim e 

é a escolha de inúmeras celebridades e artistas. Inclusive, foi nele 

que Michael Jackson protagonizou a famosa cena de segurar um 

bebê na sacada.  

Localização do Hotel Adlon Kempinski Berlin: Unter den Linden 77, 

Mitte, 10117. Avaliação de usuários: 9,8. Comodidades: 

estacionamento, wi-fi gratuito, piscina, spa e centro de bem-estar, 

aceita pets, piscina coberta, possui bar próprio.   

Radisson Blu Hotel 

As atrações turísticas já começam no próprio hotel. O Radisson 

possui em uma de suas áreas centrais um aquário de 25 metros de 

altura, que chama a atenção dos hóspedes. Também há opções de 

lazer com spa e piscina. Ele está localizado em frente à Catedral de 

Berlim e apenas 700 metros da famosa praça Alexanderplatz.  

Localização do Radisson Blu Hotel: Karl-Liebknecht-Str. 3, Mitte, 

10178. Avaliação de usuários: 9,5. Comodidades: estacionamento, 

wi-fi gratuito, piscina, spa e centro de bem-estar, quarto para famílias, 

aceita pets e possui bar próprio.   

BAIRRO KREUZBERG 

Para quem busca um bairro com boas opções de atividades noturnas 

deve apostar no Kreuzberg. Além de variedades de espaços com 

baladas, há também atrações como o Museu Judaico de Berlim e o 

Checkpoint Charlie.  

Holiday Inn Express Berlin City Center 

Os viajantes mais interessados em opções culturais de lazer e 

transporte público acessível devem optar pelo Holiday, hotel três 

estrelas em Berlim. A equipe do hotel está preparada para 

providenciar aos clientes ingressos para eventos culturais e pontos 

turísticos na cidade a todo o momento. Além disso, está próximo das 

principais conexões entre os transportes públicos. 

Localização do Hotel Holiday Inn Express Berlin City Center: 

Stresemannstr. 49, Friedrichshain-Kreuzberg, 10963. Avaliação de 



usuários: 8,5. Comodidades: estacionamento, wi-fi gratuito, aceita 

pets, quarto para não fumantes, comodidade para hóspedes com 

mobilidade reduzida, recepção 24 horas e possui bar próprio.   

Relexa Hotel Stuttgarter Hof 

Com quatro estrelas, o Stuttgarter é um dos hotéis em Kreuzberg com 

melhor custo benefício aos hóspedes. Ele oferece comodidade aos 

visitantes, com opções de restaurante e spa. Sua localidade é 

próxima à Potsdamerplatz e a estação de trem urbano S-Bahn. 

Localização do Relexa Hotel Stuttgarter Hof: Anhalter Str. 8-9, 

Friedrichshain-Kreuzberg, 10963. Avaliação de usuários: 8,8. 

Comodidades: estacionamento, wi-fi gratuito, aceita pets, quarto para 

não fumantes, academia boa, possui bar e restaurante próprio.   

Hotel Vilhelm 7 

Já quem está interessado em uma hospedagem com um custo mais 

reduzido, porém com qualidade e segurança, pode apostar no 

Vilhelm 7. O hotel conta com um parque infantil, alojamento e serviço 

de aluguel de bicicletas e está situado apenas à nove quilômetros do 

aeroporto de Berlim-Tegel.  

Localização do Hotel Vilhelm 7: Wilhelmstr. 7, Friedrichshain-

Kreuzberg, 10963. Avaliação de usuários: 9,4. Comodidades: wi-fi 

gratuito, quartos para não fumantes, transfer (aeroporto), lavanderia, 

aquecimento e serviço de limpeza diário.   

BAIRRO TIERGARTEN 

O Tiergarten além de ser o nome do bairro, é também o nome de um 

parque muito buscado pelos turistas. As opções de visitação não 

acabam por aí. Temos ainda o Reichtag, Palácio Bellevue, Memória 

do Holocausto e a Coluna da Vitória. Os turistas podem usufruir de 

uma nova área moderna construída no local, a Potsdamerplatz. 

Flottwell Berlin Hotel & Residenz am Park 

No centro de Berlim, o Flottwell é uma acomodação com ótimo custo 

benefício aos hóspedes. Seus quartos possuem um estilo moderno 

e oferecem uma grande mesa e sala de estar com televisão HD e 

banheiro privativo com banheira, um verdadeiro luxo. 

Localização do Flottwell Berlin Hotel & Residenz am Park: 

Flottwellstraße 18, Tiergarten, 10785. Avaliação de usuários: 8,9. 



Comodidades: estacionamento, wi-fi gratuito, quartos para famílias, 

aceita pets, quartos para não fumantes, comodidades para hóspedes 

com mobilidade reduzida. 

Hotel SO/ Berlin Das Stue 

Outra opção de hotel cinco estrelas para quem deseja usufruir de 

conforto e luxo durante a estadia em Berlim. Ele está localizado em 

uma das melhores áreas de compra da cidade, a Kurfurstendamm e 

apenas 2,5 quilômetros da estação de trem e metrô, a Zoologischer 

Garten. O aeroporto Tegel fica apenas 20 minutos da hospedagem. 

Localização do Hotel SO/ Berlin Das Stue: Drakestrasse 1, 

Tiergarten, 10787. Avaliação de usuários: 9,1. Comodidades: 

estacionamento, wi-fi gratuito, piscina, spa e centro de bem-estar, 

aceita pets, piscina coberta, possui bar próprio.   

Pousada Pension Classic 

Além das opções clássicas de hotel, Berlim também é rica em hostels 

e pousadas, como a Pension Classic. Seus quartos são bem espaços 

e sua localização permite que com uma pequena caminhada de cinco 

minutos chegue até o Zoológico de Berlim, a Igreja Memorial Kaiser 

Wilhelm ou os edifícios Europa-Center. 

Localização da Pousada Pension Classic: Wittenbergplatz 5 - 6, 

Schöneberg-Tempelhof, 10789. Avaliação de usuários: 9,5. 

Comodidades: estacionamento, wi-fi gratuito, quartos para famílias, 

aceita pets, quartos para não fumantes, possui área específica para 

fumantes. 

BAIRRO FRIEDRICHSTEIN 

Este é um dos bairros mais alternativos da lista. Em suma, seus 

moradores são estudantes, trazendo um ar moderno e hipster ao 

local. Está passando por muitas reformas e renovações. Apesar de 

ser muito conhecido como bairro da moda, é nele que encontra-se 

um remanescente do muro de Berlim para visitação, o East Side 

Gallery. 

Almodovar Hotel Berlin – Biohotel 

O Almodovar está localizado há dez minutos do mercado de pulgas 

na praça Boxhagener Platz. A atração que ocorre aos domingos atrai 

multidões de moradores e turistas. Também está próximo à cafés, 



bares, restaurantes e a animada Simon-Dach Strabe. Próximo ao 

hotel há estações de trem e bondes para a locomoção.  

Localização do Almodovar Hotel Berlin – Biohotel: Boxhagener Str. 

83, Friedrichshain-Kreuzberg, 10245. Avaliação de usuários: 8,3. 

Comodidades: estacionamento, wi-fi gratuito, quarto para famílias, 

quarto para não fumantes, possui restaurante próprio, comodidades 

para hóspedes com mobilidade reduzida.   

Luxoise Apartments  

Bem como o nome já diz, esta é uma opção de apartamentos 

luxuosos para alugar. Eles estão localizados em um dos bairros mais 

animados da cidade, com ótimas opções de bares e restaurantes nas 

localidades próximas. As acomodações possuem banheira, máquina 

de lavar roupa e uma cozinha completa.  

Localização do Luxoise Apartments: Gärtner Str. 32, Friedrichshain-

Kreuzberg, 10245. Avaliação de usuários: 9,1. Comodidades: 

estacionamento, wi-fi gratuito, quartos para famílias, quartos para 

não fumantes, terraço coberto, possui jardim. 

Gold Hotel 

Mais um hotel três estrelas na nossa lista. Para que os hóspedes 

possam relaxar, o hotel possui um belíssimo pátio com castanheiras 

e um jardim de inverno para que possam passear sem necessitar sair 

do espaço. Com um ótimo custo-benefício, está próxima a estação 

de metrô Samariter Strasse.  

Localização do Gold Hotel: Weserstr. 24, Friedrichshain-Kreuzberg, 

10247. Avaliação de usuários: 8,8. Comodidades: estacionamento, 

wi-fi gratuito, quarto para famílias, quartos para não fumantes, 

restaurante, recepção 24 horas, possui bar próprio.   

BAIRRO CHARLOTTENBURG 

Localizado na antiga Berlim Ocidental, é o bairro em que está 

instaurado o Palácio de Charlottenburg. Outros pontos turísticos e 

atrativos no local são a avenida Kudamm, o zoológico, a famosa loja 

de departamento Kadewe e a igreja Gedachtniskirche. Nas 

imediações é possível encontrar inúmeros restaurantes, lojas e 

especialmente cafés.  

Hotel One Berlin Ku’Damm 



Situado no coração de Berlim, o hotel chama atenção pelo ótimo 

custo benefício e por sua estética moderna e confortável. Com 

quartos espaçosos, é decorada com móveis de design inovador. Está 

próximo à estação de trem Jardim Zoológico, distanciando-se apenas 

200 metros. 

Localização do Hotel One Berlin Ku’Damm: Kantstr. 7-11a, 

Charlottenburg-Wilmersdorf, 10623. Avaliação de usuários: 9,5. 

Comodidades: estacionamento, wi-fi gratuito, quartos para famílias, 

aceita pets, quartos para não fumantes, comodidades para hóspedes 

com mobilidade reduzida, possui bar próprio.   

Hotel H10 Berlin Ku’damm 

A acomodação requintada possui quatro estrelas e tem uma 

decoração com muitos elementos em madeira, transmitindo um ar 

sofisticado ao hotel. Sua localização é ideal para quem deseja 

realizar compras, porque está situado apenas à 200 metros da rua 

comercial Kurfustendamm. Entre os benefícios da acomodação está 

garagem privativa, spa e academia. O design moderno conta ainda 

com isolamento acústico. 

Localização do Hotel H10 Berlin Ku’damm: Joachimsthaler Str. 31-

32, Charlottenburg-Wilmersdorf, 10719. Avaliação de usuários: 9,4. 

Comodidades: estacionamento, wi-fi gratuito, spa e centro de bem-

estar, quartos para famílias, quartos para não fumantes, possui 

academia e bar próprio. 

Hotel Palace Berlin 

Palace Berlin é um hotel com decoração toda moderna clássica. 

Seus quartos possuem isolamento acústico, para que os hóspedes 

possam descansar sem incômodos. Entre os benefícios do local há 

o bar House of Gin, com mais de 150 variedades da bebida, spa com 

massagens e personal trainer, aluguel de bicicletas.   

Localização do Hotel Palace Berlin: Budapester Str. 45, 

Charlottenburg-Wilmersdorf, 10787. Avaliação de usuários: 9,4. 

Comodidades: estacionamento, wi-fi gratuito, piscina, spa e centro de 

bem-estar, quartos para famílias, aceita pets, possui bar próprio.   

BAIRRO PRENZLAUER BERG 

Os amantes da história devem optar por este local. Neste bairro está 

localizado o Memorial do Muro de Berlim da Bernauer Strasse, 



conhecido como Mauerpark. Além das atrações comuns, aos 

domingos acontecem o mercado das pulgas e karaokês, atraindo 

diversos turistas e moradores locais.   

Hotel Oderberger 

Rodeado por bares, cafés e restaurantes, a propriedade oferece 

piscina e sauna, que devem ser solicitadas antes do uso. A 

acomodação é conhecida pelo seu ótimo custo-benefício e está 

próxima a praça Alexanderplatz.  

Localização do Hotel Oderberger: Oderberger Straße 57, Prenzlauer 

Berg, 10439. Avaliação de usuários: 9,4. Comodidades: 

estacionamento, wi-fi gratuito, piscina, piscina coberta, quarto para 

não fumantes, possui bar e restaurante próprio.   

Myer’s Hotel Berlin 

Com quatro estrelas, o Myer’s traz um ar cultural muito forte em seu 

espaço. Geralmente, obras de artistas locais são expostas no pátio 

do hotel, que também oferece academia 24 horas. O estilo clássico 

da acomodação é visto em todos os espaços. No saguão, nos 

quartos, tendo em sua decoração inúmeras obras de artes originais. 

Localização do Myer’s Hotel Berlin: Metzer Str. 26, Prenzlauer Berg, 

10405. Avaliação de usuários: 9,2. Comodidades: estacionamento, 

wi-fi gratuito, spa e centro de bem-estar, quartos para famílias, aceita 

pets, quartos para não fumantes, possui bar próprio.   

Victor’s Residenz Hotel Berlin 

A localização deste hotel está entre os famosos bairros aqui já 

citados, o Mitte, Prenzlauer Berg e Friedrichshain. O bom gosto na 

decoração é visto em todos os ambientes, especialmente em seu bar 

próprio, que permite que os hospedes possam relaxar após um dia 

cansativo de turismo. 

Localização do Victor’s Residenz Hotel Berlin: Am Friedrichshain 17, 

Prenzlauer Berg, 10407. Avaliação de usuários: 8,8. Comodidades: 

estacionamento, wi-fi gratuito, quartos para famílias, aceita pets, 

quarto para não fumantes, possui bar e restaurante próprio. 

BAIRRO WEDDING 

Esta região é tombada pela Unesco e possui uma peculiaridade: tudo 

que existia no bairro antes da Segura Guerra Mundial foi demolido e 



suas construções novas tiveram como base a arquitetura soviética. 

Alguns consideram o espaço um museu a céu aberto dos anos 

comunistas. 

Steps Hotel 

Bem econômico, este hotel possui quartos e apartamentos com estilo 

prático e moderno. Oferece aos seus hóspedes um jardim da cerveja, 

com um bar, onde podem aproveitar deliciosos drinques durante sua 

estadia. Fica apenas a dez minutos de caminhada das estações de 

metrô U-Bahn Nauener Platz e SeestraBe. 

Localização do Steps Hotel: Liebenwalder Straße 22, Wedding, 

13347. Avaliação de usuários: 7,7. Comodidades: estacionamento, 

wi-fi gratuito, quarto para famílias, quartos para não fumantes, 

recepção 24 horas, possui bar próprio.   

Hotel Axel Spinger 

Apontado como um hotel com ótimo custo benefício, o Axel Spinger 

está localizado a 2,5 quilômetros do Museu de História Nacional e 3,5 

quilômetros do Portão de Brandemburgo. Turistas que estão 

procurando atrações culturais e históricas podem aproveitar a 

comodidade de estarem mais perto de pontos turísticos. 

Localização do Hotel Axel Spinger: 14 Föhrer Straße, Wedding, 

13353. Avaliação de usuários: 8,1. Comodidades: estacionamento, 

wi-fi gratuito, quarto para não fumantes, comodidades para hóspedes 

com mobilidade reduzida, possui elevador, possui jardim próprio.   

Hotel de France – Centre Français de Berlin  

Inspirado na França, foi uma construção feita pelas forças aliadas 

francesas, logo após a Segunda Guerra Mundial. O hotel três estrelas 

tem uma ótima localização, estando entre dois parques belíssimos. 

Também está próximo de estações de metrô, para facilitar a 

locomoção dos hóspedes. Uma das maiores atrações do local é uma 

réplica da Torre Eiffel que se encontra na entrada do hotel. 

Localização do Hotel de France – Centre Français de Berlin: 

Müllerstr. 74, Wedding, 13349. Avaliação de usuários: 8,5. 

Comodidades: estacionamento, wi-fi gratuito, aceita pets, quartos 

para famílias, quarto para não fumantes, possui restaurante próprio. 

Malas prontas 



Com tantas opções de bairros e hotéis podemos garantir que a sua 

viagem será incrível. Analise todas as opções e veja qual delas 

atende melhor as suas expectativas e está dentro de seu orçamento.  

Aproveite a oportunidade e explore o máximo de Berlim durante sua 

estadia. Uma sugestão é que fique em mais de um bairro, desta 

forma, conseguirá vivenciar culturas diferentes, bem como aproveitar 

outros pontos turísticos. 

Uma dica preciosa antes de sua viagem é: defina um roteiro. Veja 

quais pontos turísticos deseja visitar, quais bares e restaurantes 

deseja ir, as lojas que quer conhecer. Com as informações em mãos, 

faça uma programação considerando os dias que irá passar na 

cidade e assim poderá escolher com mais facilidade os locais em que 

irá se hospedar. 

Viaje sem medo! 

Em geral as viagens são experiências enriquecedoras e que 

agregam muito a sua cultura. Conhecer novas pessoas e lugares é 

fantástico. Se já decidiu o roteiro, não esqueça de fazer suas 

reservas com antecedência, desta forma conseguirá garantir um 

preço melhor. 

Se já realizou a reserva agora é preparar as malas e embarcar sem 

medo para descobrir os segredos de Berlim. Você não irá se 

arrepender desta escolha. 


