Hamburg – Tysklands näst största stad ( 1,7 miljoner invånare )
Hamburg var från början Hammarburg, ett 800-talsfort byggt av Karl den store där den lilla
floden Alster och den större Elbe flyter samman.

Hamnen och dess omgivningar:
Landungsbrūcke – pontoner där oceanångarna lade till en gång i tiden, på den breda Elbe
trängs mindre farkoster med stora containerbåtar på andra sidan. En kryssning runt hamnen i
de låga sightseeingbåtarna, vilka kommer in i de K-märkta Speicherstadt. De utgår från
Landungsbrūcke 1 o 2.
Hamburgs profil domineras av dess höga kyrktorn, det högsta är 132m på S:t MichaelisKirche, väl värt ansträngningen att klättra upp i, eller att ta hissen upp.
Strax öster om Landungsbrūcke ligger det ostindiska segelfartyget Rickmer Rickmers. Ännu
längre österut ligger en fantastisk samling 1800-tals tegelhus i flera våningar som går under
namnet Speicherstadt, medan Fleeten, kanalsystemet kantat av handelsbodar som en gång
utgorde Hamburgs första hamn, ligger inåt landet. Nikolaifleet är den bäst bevarade kanalen,
medan Alsterfleet rinner genom Altstadt ( stadens äldsta delar) till Binenalster, den mindre
av stadens 2 vackra sjöar. Den passerar nära Rathaus. deras kolossala rådhus från 1897 med
647 rum. Här finns också stadens folkliv och torghandel. På die Alsterarkaden finns exklusiva
affärer.
Även en tur på Aussenalsters bredare vatten rekommenderas, då man även får se lite av de
eleganta inre förortsområdena där stadens mer förmögna bor.

S:t Pauli och Reeperbahn:
Glädjekvarter som gränsar till Landungsbrūcke , här finns trots sina sjaskiga sidor stadens
bästa samling restauranger. På en parallellgata till Reeperbahn finns ölhallen Zillertal som är
världens största värdshus.
Shopping:
Karstadt shoppingcenter med sina 6 våningar lär vara det största. Samt Europa passagen
Europas största sportvaruhus, skovaruhus, elektronik- varuhus finner du i i shoppingdrömmarnas boulevard, nämligen Mönckebergstraße mellan centralstationen och rådhuset,
här är det prisvärt..
För mode och design tar du dig till Hamburgs mest kända shoppinggata och promenadstråk är
Jungfernstieg som ligger vid sjön NinnenAlster, här finner du bl.a. gallerian Hamburger
Hof och många exklusiva affärer.
Inte långt ifrån jungfernstieg finner du "måste gallerian" Hanseviertel, här har du 9000 m2
shoppingparadis i hansa- miljö!
Alsterhaus har också exklusiva affärer.

