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Shoptocht
Hamburg
Met deze shoptocht door Hamburg ga je een ultieme
winkelervaring opdoen. Het bijzondere van deze stad
zijn de talrijke overdekte winkelcentra, -galerijen en passages, je gaat er flink wat van zien; de ene nog
mooier en luxer dan de andere. De twee waar je
speciale aandacht naar uit mag gaan zijn de
winkelpassages Kaufmannshaus en de uit wit en zwart
marmer opgetrokken Galleria.

Van station
tot station
6 km
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6 km

Hierin tref je de meest bijzondere shops van deze winkelwandelroute, o.a. conceptstores,
designshops, boetiekjes, ateliers, pop-upstores en exclusieve restaurantjes: a place to be!
Tussendoor kuier je door gezellige winkelstraten en krijg je het prachtige Rathaus, leuke horecarijke
pleinen en een enkele gracht te zien. Je komt zelfs langs de Stadsbakkerij met een uitgebreid
assortiment aan lekkernijen die je daar bij de koffie kunt nuttigen, en je ziet je broodje gebakken
worden. Voordat je gaat winkelen wandel je eerst door een rustige wijk, over groene wandelpaden
langs twee grote stadsmeren en door een stukje Alsterpark. Het spreekt voor zich dat er 's zondags
niets te shoppen valt..

Start: Station Hamburg Hbf
Eind: Station Hamburg Hbf
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
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1 Verlaat het station via de brede Wandelhalle
naar de uitgang Kirchenallee. Na de
stationsluifel de daarachter liggende straat
oversteken, voor hotel Europäischer Hof RA en
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kort daarna op de 1e straat LA (Bremer Reihe).
Kruising met Steintorweg RD (ook Bremer Reihe,
in deze straat zie je niet alleen vrij grote
karakteristieke Hamburger huizen maar ook
menig leuke pub). Op het plein (Hansaplatz)
gelijk LA, kort daarna op de hoek van het grote
woonblok schuin RD (Baumeisterstrasse, staat
wat verderop) en blijf RD gaan. Op de kruising
met de Lange Reihe via de oversteekplaats RD
en loop langs huisnr 7 aan de rechterkant van
het plein. Aan het einde daarvan, voor het wat
verhoogde plein (met beeldjes), RA en gelijk LA
(St Georgs Kirchhof), je loopt dan langs de
kerkingang en ziet daarna rechts een speelplek.
Na deze korte kasseienstraat LA
(Rautenbergstrasse) en aan het einde voor het
Pacific Haus RA (Holzdamm), je daalt nu
langzaam af naar een stadsmeer die je al ziet en
loop aan de rechterkant van de weg. Aan het
einde via de oversteekplaats de brede weg
oversteken, nog even RD en na een trap op het
wandelpad strak voor dat meer LA. Blijf dit pad
daarlangs een flink stuk volgen, verderop maakt
het een linkerbocht en gaat een weg onderdoor.
Bij de volgende (een oudere) brug de trap op en
boven RA die brug over. Na die brug het
asfaltwandelpad evenwijdig aan het spoor door
een park uitlopen. Aan het einde gelijk LA en
het spoor onderdoor. Daarna via de
oversteekplaatsen RD de brede weg oversteken
richting een wat kleiner stadsmeer.
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2 Aan de overkant schuin naar rechts (Neuer
Jungfernstieg) en volg met een linkerbocht
de wandelboulevard aan de rechterkant van dat
meer, die weg rechts van je is de Neuer
Jungfernstieg. Kijk af en toe naar de
huisnummers aan de rechterkant van die weg
want bijna aan het einde (ook van dat meer)
moet je na huisnr 5 scherp RA (Colonnaden, is
het verkeer te druk om hier veilig over te steken,
verderop zijn oversteekplaatsen). In deze straat
begint je shoptocht en krijg je flink wat leuke
winkelstraten en talrijke gezellige, overdekte
winkelcentra, -galerijen en -passages te zien. In
de Colonnaden zie je iets verderop links de
ingang naar overdekte winkelpassage
Gänsemarkt, je kunt er even inschieten. Aan het
einde van de Colonnaden op de Esplanade gelijk
LA en wat verderop op een grote kruising
wederom gelijk LA (Dammtorstrasse, staat wat
verderop) en negeer nu 2 linker zijstraten. Even
voor een grote kruising, direct na huisnr 35
schuin naar links een kleine winkelgalerij in en
daarna de linkerbocht onder die galerij volgen,
links zie je gelijk de Stadsbakkerij. Aan het einde
van deze galerij de linkerzijstraat negeren en RD
de volgende galerij in (Gänsemarktpassage).
Aan het einde van deze galerij (daar zie je links
een ingang naar de Gänsemarktpassage) bij de
oversteekplaats RA de straat oversteken en aan
de overkant na een paar meter LA
(Gerhofstrasse).
3 Waar er van rechts een straat bijkomt (bij de
grote reclamezuilen) niet de Poststrasse
volgen maar de weg oversteken en RD overdekt
winkelcentrum Hanse Viertel inlopen (let er even
op dat je hier goed loopt). Blijf in dit
winkelcentrum RD gaan (natuurlijk kun je de
zijwinkelstraatjes even inschieten). Aan het
einde (een overdekt pleintje met fontein en
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terrasjes) schuin naar links naar en door
Ausgang Grosse Bleichen. Daarna de straat RD
oversteken en je duikt winkelgalerij
Kaufmannshaus Passage in. Aan het einde voor
de brede gracht LA. Na het 2e trapje (onderweg
kun je naar links een winkelpassage, de
Kaisergalerie, inschieten) LA winkelgalerij
Galleria in. Hierin tref je de meest bijzondere en
aparte zaken van deze tocht, dus geef je ogen
goed de kost! Na de uitgang RD overdekt
winkelcentrum Hanse Viertel in (hierin was je al
eerder, maar dan een ander deel). Loop hier niet
te ver in want je moet kort na de ingang al in
het 1e winkelstraatje RA. Na de uitgang RD
winkelpassage Hamburger Hof in. Kijk voordat
je daar ingaat even naar rechts: dan zie je het
monumentale oude postkantoor waarin ook
genoeg te shoppen valt. In het Hamburger Hof
kun je RD-gaand de boven- of
benedenverdieping volgen.
4 Na de uitgang RA (Jungfernsteig, staat wat
verderop). Links zie je dat stadsmeer waar je
vandaag al eerder langs liep, negeer nu 2
rechterzijstraten. Rechts zie je een keer de
ingang van warenhuis Alsterhaus, een wat
luxere versie van onze voormalige V en D. Strak
voor de zeer brede brug RA de halfopen galerij
in (Alsterarkaden), links zie je een brede gracht
en schuin voor je het enorme oude stadhuis. Na
deze galerij LA de brede brug over, gelijk LA en
op de hoek van het plein RA, volg dus de
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linkerkant van het plein met rechts dat stadhuis.
In de 2e straat LA (Hermannstrasse). Op de
kruising met de Bergstrasse RD en je loopt de
Europa Passage in. Ga halverwege in de smalle
hal RA. Dit is een vrij groot overdekt
winkelcentrum. Wil je hierin wat rondzwalken,
keer dan terug naar dit punt. Rechtsaf gegaan
niet op de begane grond blijven maar via de
trap of de iets verderop gelegen roltrap 1
verdieping hoger verdergaan (op de begane
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grond loop je 'dood' in een enorme modezaak,
ook leuk!). Na de uitgang Mönckebergstrasse
LA (Kleine Rosenstrasse, staat links op de gevel
van een kantoor). Waar je rechts een plein ziet
daarop RA (Gerhart Hauptmann Platz) en aan
het einde daarvan gelijk LA. Blijf aan de
linkerkant lopen, dan passeer je het
Elbphilharmonie Kulturcafé rechts van je.
Daarna loop je RD je laatste winkelstraat van
deze shoptocht in (Spitalerstrasse). Blijf RD
gaan, aan het einde van deze straat zie je voor
je het station met de ingang Wandelhalle.
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