
Hội thảo Hè 2015

Chỗ ở

KHÁCH SẠN CỦA BAN TỔ CHỨC (và những anh chị muốn ở chung khách sạn):

Hotel-Pension Kastanienhof
Hauptmann oHG
Kastanienallee 65
D-10119 Berlin
Tel.: +49 (0)30 443050
Fax: +49 (0)30 44305111
 
Mail: info@kastanienhof.biz
Web: www.kastanienhof.biz
NEU auch: http://www.altberliner-kneipe.de
Facebbok: https://de-de.facebook.com/Berlin.Hotel.Kastanienhof?filter=1
 
HRA: 24764 Amtsgericht Charlottenburg
Gerichtsstand Berlin
Ust-IdNr.: DE 137018804

 

CÁC KHÁCH SẠN KHÁC

Khách sạn trong khu City East, khu quảng trường Alexanderplatz, gần địa điểm tổ chức 
hội thảo cũng như trong khu City West, xa nơi hội thảo nhưng có tuyến đường tàu điện 
ngầm U-Bahn, xe buýt hay tàu điện S-Bahn.  Một số khách sạn có nơi để xe riêng. Nếu 
các anh chị đến Berlin bằng xe riêng thì xe phải có thẻ „Umweltzone“ mới vào được trung 
tâm thành phố.

1) http://www.accorhotels.com/hotel-directory/gb/europe/germany/berlin/berlin-
hotel.htm

Có nhiều khách sạn để chọn ở khu City East cũng như City West và khu quãng trường 
Potsdamer Platz nối liền East và West. Giá hiện nay là từ 83 Euro trở lên.

2) www.motel-one.com/en/hotels/berlin

Có 9 khách sạn trong hai khu East và West cũng như gần nhà ga chính Hauptbahnhof và 
gần dinh tổng thống liên bang Schloss Bellvue không xa Tiergarten. Giá tiền phòng mỗi 
đêm hiện nay khoảng 72 Euro trở lên.

3) www.arcotelhotels.com/de/john_f_hotel_berlin

Khách sạn Arcotel John F Berlin  này ở ngay sau Bộ Ngoại giao liên bang, gần khu 
Gendarmenmarkt, đảo bảo tàng và đối diện với địa điểm hội thảo. Rất yên tĩnh. Có chỗ 
đậu xe riêng. Giá từ 74 Euro/đêm.

4) http://www.h-hotels.com/hotels/h2-hotel-berlin-alexanderplatz 

Khách sạn này ở ngay quãng trường Alexanderplatz. Có giá đặc biệt từ 33,36 Euro/đêm 
cho 3 đêm (có điểm tâm)  

5) http://www.h-hotels.com/hotels/ramada-hotel-berlin-
alexanderplatz/willkommen.html
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Khách sạn này ở bên cạnh khách sạn trên. Có giá đặc biệt  3 đêm  (4 ngày)+ điểm tâm 
giá từ 42,03 Euro/đêm trở lên.  Nếu không điểm tâm thì 3 đêm (4 ngày) giá từ 33,53 
Euro/đêm.

6) http://www.ibis.com/de/hotel-5513-ibis-budget-berlin-alexanderplatz/index.shtml 

Khách sạn này cũng gần Alexanderplatz

7) 
http://www.hotelzarenhof.de/hotel_berlin_mitte_3_sterne_guenstig_zimmer_buchen.
aspx

Khách sạn này 3 sao, gần nhà ga chính Hauptbahnhof và đường Friedrichstraße. Có nơi 
đỗ xe công cộng 10 Euro/ngày

Phòng nhỏ 1  người giá từ 45 Euro, điểm tâm 12 Euro. 

Phòng 2 người giá từ 55 Euro.

Phòng Deluxe  giá từ  65 Euro.

 Nếu đặt phòng sớm thì có giảm giá 10 %, 3 đêm giảm giá 15 %

8) http://www.hotel-
zarenhof.de/hotel_berlin_mitte_friedrichshain_kreuzberg_o2_arena.aspx

Một khách sạn gần East Side Gallery và O-2 World. Giá phòng cho hai người  từ 65 Euro 
trở lên.

Nói chung tất cả các khách sạn đều có giá đặc biệt nếu ở lại từ ba đêm trở lên hay đặt 
phòng sớm.

 

Khách sạn trong khu phố cổ Nikolaiviertel.

Chỉ cách địa điểm hội thảo chừng 0,5 km. 

1) http://www.budgetplaces.com/5564/nikolaiviertel-accommodation-berlin-sort-by-
distance-2675-9.html. 

Có một hotel ngay trong Nikolaiviertel giá 44, Euro/một người/đêm (Hotel Nikolai 
Residence) . Ngoài ra có một nhà trọ (hostel) với giá 15 Euro/người/đêm (Citystay Mitte 
Hostel).  Các khách sạn khác trong/gần Nikolaiviertel đều từ 100 Euro trở lên.

Một số khách sạn ở các quận Charlottenburg và Wilmersdorf thuộc Berlin West

1)      http://www.accorhotels.com/hotel-
directory/de/europa/deutschland/charlottenburg-wilmersdorf/charlottenburg-
wilmersdorf-hotel.htm

2)      http://www.sylterhof-berlin.de/ 

Ở ngay khu City West, trên đường Kurfürstendamm, gần vườn bách thú Zoo

Giá phòng đơn khoảng từ 60 Euro, phòng đôi khoảng từ 80 Euro (không có điểm tâm)

Bên cạnh danh sách này BTCĐP cũng gửi kèm theo một danh sách khách sạn bổ 
sung nữa (xem file PDF kèm theo) để các anh chị tham khảo thêm.

NHÀ TRỌ/APARTMENT 

1)  www.  zimmerprenzlberg.de  .  

Trang website này chỉ có bằng tiếng Đức. Nhưng các anh chị có thể xem ảnh các nhà 
nghỉ và địa điểm được. Ngoài ra các anh chị có thể liên lạc bằng tiếng Việt với người quản 
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lý là anh Sơn theo địa chỉ E-Mail: kontakt@zimmerprenzlberg.de. 

Các nhà trọ do anh Sơn quản lý đều ở trong khu vực Prenzlauer Berg, chỉ cách địa điểm 
hội thảo chừng 2-3 km và có thể đi bằng tàu điện/xe buýt mất chừng 15-20 phút. Mỗi nhà 
trọ có một, hai hoặc ba phòng, nhà vệ sinh và nhà bếp. Giá tiền mỗi phòng một/hai người 
là 50 Euro/đêm. Từ ba người trở lên sẽ là 20 Euro/người. Anh Sơn đồng ý giảm giá ít nhất 
20 %  cho các anh chị tham gia hội thảo. Xin các anh chị khi đặt phòng thì báo với anh 
Sơn là người tham dự „Hội thảo hè“ để được bớt giá. Anh Sơn có báo lại rằng khi đặt hay 
cần thông tin về phòng trọ thì các anh chị  cứ ghi hết những yêu cầu về phòng: số phòng, 
cần thang máy hay không, balcon, ngày đến, ngày đi  v.v... trong Mail gửi Sơn để Sơn tiện 
sắp xếp. Ngoài ra xin các anh chị đặt phòng sớm vì cuối tháng 7 ở Berlin có một vài 
Veranstaltungen lớn và sẽ có nhiều khách du lịch. 

4) http://www.peters-service-online.de

Trang website này chưa hoàn chỉnh và chỉ có chi tiết chung của 4 nhà trọ cũng ở khu 
Prenzlauer Berg. Giá phòng cho một người là từ 45 Euro/đêm. Cho hai người là từ 40 
Euro và từ người thứ ba trở đi là 25 Euro.

Địa chỉ email: petersservice@web.de (có thể viết bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đều được)

Điện thoại số +49 30 44 04 50 10 hỏi bà Hà Richter (tiếng Việt, Đức) hay bà Burcu 
Taneiyan (tiếng Đức, Anh). 

Chị Hà Richter có hứa giảm giá nếu đặt phòng chậm nhất cho đến ngày 31- 05-2015. Xin 
các anh chị khi đặt phòng thì báo thêm là tham dự „Hội thảo hè“ để được bớt giá.

5) OTA-Berlin.de 

Tel.: +49 30 5471 3890

Skype: otaberlin

E-Mail: res@ota-berlin.de

Người phụ trách (nói tiếng Anh, Đức) của công ty nhà trọ OTA cho biết hiện vẫn còn 
phòng cho các ngày 23-25 tháng Bảy và cũng hứa sẽ xem xét lại giá nếu có nhiều người 
tham dự hội thảo đặt phòng. Hai nhà trọ và một khách sạn trong tổng số 5 địa điểm của 
OTA nằm trong khu vực Prenzlauer Berg, cách nơi hội thảo chừng 3 km. Giá mỗi đêm cho 
một người là 50 Euro (không có điểm tâm vì các nhà trọ đều có bếp) Từ hai người trở lên 
là 40 Euro hay ít hơn nữa. Có nhà dành cho 6-8 người với nhiều phòng.

6)  https://www.airbnb.de/s/Prenzlauer-Berg--Berlin--Deutschland  .      

Khu Prenzlauer Beg. Giá phòng cho mỗi người là từ 20 Euro/đêm.

7) https://www.airbnb.de/s/Mitte--Berlin--Deutschland 

Khu trung tâm thành phố Mitte

8)      www.wimdu.de/berlin/prenzlauer-berg.              

Khu vực Prenzlauer Berg

9) http://www.wimdu.de/berlin/city-center-mitte   

Khu trung tâm thành phố Mitte

Ghi chú: Các địa chỉ từ 6) đến 9) do anh Sơn giới thiệu thêm trong trường hợp các 
nhà trọ của anh Sơn hết chỗ. Phòng chỉ có thể đặt qua mạng

Trong trường hợp có các câu hỏi cụ thể, xin anh chị liên lạc trực tiếp về đia chỉ 
eMail hoithaohe15@gmail.com
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