
10 NAJBARDZIEJ RUCHLIWYCH ULIC
HANDLOWYCH W NIEMCZECH

Niemcy każdego roku przyciągają tysiące turystów swoimi górami,
jeziorami i zabytkami. Jednak duża część podróżnych przyjeżdża do
tego kraju na… zakupy. Kemers Jones Lang LaSalle przeprowadził
badania dotyczące ilości odwiedzających 170 niemieckich ulic
handlowych w sobotę między 13 – 14, czyli w najlepszym okresie w
tygodniu. Które spośród przebadanych ulic, odwiedzane są

najczęściej? Tourism-Review.pl, w oparciu o serwis Spellpage.de, prezentuje 10 najbardziej
ruchliwych ulic handlowych w Niemczech.

10 / Ludgeristraße, Münster
Ludgeristraße z liczbą 9 390 kupujących, jest dziesiątą najbardziej ruchliwą ulica w Niemczech.
Miejsce to jest idealne na zakupy w godzinach popołudniowych. Na tej ulicy znajduje się wiele
unikalnych sklepów i kawiarni. Oczywiści, ulica jest niezwykle popularna nie tylko wśród
mieszkańców, ale i wśród turystów.

 

9 / Mönckebergstraße, Hamburg
Mönckebergstraße jest jedną z dwóch ulic w Hamburgu, które znalazły się na liście. Naliczono tam w
sumie 10 275 kupujących. Ulica znajduje się w samym centrum miasta i od 1909 roku poruszają się
po niej zarówno autobusy jak i samochody osobowe. Jeśli więc szukasz spojonego deptaku, lepiej
udaj się na Spitaler Straße, na której znajduje się wiele różnego rodzaju sklepów, butików i kawiarni.

 

8 / Hohe Straße, Kolonia
Hohe Straße w Kolonii to numer 8 na liście. W trakcie badań naliczono na niej 10 350 przechodniów.
Ulica ma długość 680 m i biegnie pomiędzy Wallrafplatz i Hohe Pforte. Jej pochodzenie sięga czasów
rzymskich, a obecnie jest jedną z najbardziej ruchliwych ulic w Niemczech. Na Hohe Straße znaleźć
można towary różnego rodzaju, od używanych, po bardzo luksusowe.

 

7 / Kirchgasse, Wiesbaden
Kirchgasse z liczbą 10 500 odwiedzających zajmuje 7 miejsce na liście najpopularniejszych ulic
handlowych w Niemczech. Wraz z Langgasse, jest najsłynniejszą ulicą handlowej w mieście. Nazwa



(die Kirche oznacza kościół w języku angielskim) pochodzi od kościoła Mauritiuskirche, który spłonął
tam w 1850 roku. Obecnie na miejscu dawnego kościoła znajduje się słynne targowisko, na którym
opłaty za metr kwadratowy sięgają nawet 130 Euro.

 

6 / Karolinenstrasse, Norynbergia
10 700 – tyle pieszych naliczono w sobotę po południu na ulicy Karolinenstraße. Znajduje się ona na
Starym Mieście i jest obecnie jedną z najbardziej znanych ulic handlowych w Norynbergi. Wchodzi
ona w skład deptaka, poprzez co jest doskonałym miejscem nie tylko dla kupujących, ale także dla
rodzin z dziećmi, które oczekują wielu atrakcji.

 

5 / Spitaler Straße, Hamburg
Spitaler Straße w Hamburgu z 10 925 kupującymi znalazła się na 5 miejscu wśród najbardziej
ruchliwych ulic w kraju. Jest ona jednym z najpopularniejszych miejsc w całym mieście. Warto dodać,
że strefa dla pieszych biegnie równolegle do Mönckebergstraße, która także znajduje się na naszej
liście. Ulica jest pusta tylko w jednym przypadku – gdy sklepy są zamknięte, gdyż jak powiadają
miejscowi, zakupy tam, to czysta przyjemność!

 

4 / Königstraße, Stuttgart
Königstraße istnieje od roku 1806 i ma 1,2 km długości. Jest tym samym 4 najbardziej ruchliwą ulicą
w Niemczech (11 180 osób). Rozpoczyna się w pobliżu miejscowej stacji kolejowej, zwanej
Hauptbahnhof i ciągnie się aż do deptaka Rotebühlplatz (cetrum miasta). W połowie ulicy znajduje
się Schloßplatz z Nowym i Starym Pałacem i Muzeum Sztuki. Swoją siedzibę ma tam również
miejscowa Giełda Papierów Wartościowych.

 

3 / Schildergasse, Kolonia
Na Schildergasse w Kolonii naliczono 12 115 pieszych. Sprawia to, że ulica zajmuje 3 miejsce na
liście 10 najbardziej ruchliwych ulic w Niemczech. Ma ona 500 metrów długości i rozciąga się
między Neumarkt i Hohen Straße. Powstała jeszcze za czasów Starożytnego Rzymu, a do jej
największych zabytków należą: Haus Mirrweiler, Goldhofapotheke (apteka) and Antonienkirche
(kościół). Przy uSchildergasse znajdują się również największe w mieście domy handlowe.



 

2 / Zeil, Frankfurt
Ulica Zeil z liczbą 12 940 przechodniów jest drugą z najczęściej odwiedzanych ulic handlowych w
Niemczech. Znajduje się na niej ogromne centrum handlowe – Zeilgalerie, które powstało w 1992
roku. Urzekać może nie tylko jego wielkość, ale także efektownie urządzone wnętrze z ruchomymi
schodami. Jeśli więc planujesz zakupy, to Zeil jest na to idealnym miejscem.

 

1 / Kaufingerstraße, Monachium
Kaufingerstraße powstała w roku 1239 i jest jedną z najstarszych ulic w Monachium, a wraz z
Neuhauser Straße, należy do najbardziej popularnych ulic handlowych w całych Niemczech.
Kaufingerstraße na zachodzie graniczy z Marienplatz, a kończy się na skrzyżowaniu Färbergraben /
Augustinerstraße. Wynik z liczbą 14 130 sprawia, że Kaufingersraße jest najczęściej odwiedzaną
ulicą handlową w Niemczech.

 

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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