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Brandenburger Tor uppfördes kring 1790 och har utgjort bakgrund 
till många händelser i Berlins turbulenta historia.



Reichstag (riksdagshuset) uppfördes kring 1890 men har sedan dess eldhärjats, bombats 
och återuppbyggts. Idag är det officiellt säte för Bundestag, det tyska parlamentet.



I augusti 1961 byggdes den mur som under 28 år kom att dela staden. 
Vid Bernauerstraße finns minnesmärke över denna mörka period.



En kopia av den amerikanska arméns kontrollstation 
Checkpoint Charlie kan beskådas på Friedrichstraße.



På Chausseestraße i det dåvarande Östberlin bodde dramatikern 
Bertolt Brecht med hustrun Helene Weigel vid hans död 1956.



Konserthuset Philharmonie invigdes i oktober 1963 med att 
Herbert von Karajan dirigerade Beethovens 9:e symfoni.



På näraliggande konstmuseet Gemäldegalerie finns verk som Rembrandts Simson hotar 
sin svärfar och en av Raphaels många madonnabilder, Maria mit Kind und Johannes.



Även Venus med orgelspelare av Tizian från ca 1550 kan beskådas på Gemäldegalerie.



Plattor på trottoar utanför bostadshus högtidlighåller minnet av judar 
som deporterades och mördades av nazisterna.



Nya synagogan på Oranienburger Straße är från 1860-talet, 
och var säte för Tysklands största judiska församling. 



Synagogan skadades av 
nazister under Kristallnatten 
i november 1938 och 
förstördes  till stor del av 
bomber 1943. Efter att den 
delvis återuppbyggts finns 
här idag församlingshus och 
museum.



Unter den Linden är en populär plats för flanörer.



En och annan Trabant kan ännu ses på Berlins gator, men då förmodligen mer som kuriosa. 
Trabant tillverkades under åren 1957-1990 av EB Sachsenring Automobilwerke i Zwickau.



Vid Gamla stadens torg i Prag ligger bland annat Staroměstská radnice, Gamla rådhuset.



Vid rådhuset finns detta astronomiska ur, och i källarplanet
finns minnen från tider då detta användes som fängelse.



Från rådhusets torn har man fin utsikt.



Vid torget ligger även Sankt Nikolauskyrkan.



Även Týnkyrkan och ett monument över universitetsrektorn Jan Hus, som bekämpade 
korruption inom kyrkan och brändes som kättare på bål 1415, finns vid torget.



Trdelnik är ett trevligt bakverk som man bland annat kan fylla med glass.



Via Karlsbron kan man ta sig över till borgområdet med Sankt Veitsdomen.



Katedrála svatého Vita är tillägnad det romerska helgonet Sankt Veits (Vitus).





I kyrkan finns ett kapell tillägnat Sankt Václav. Václav/Wenceslaus I var hertig av Böhmen 
och mördades år 935. Han helgonförklarades och är Tjeckiens skyddshelgon.



Längs gatan Nerudova hittar man många trevliga husskyltar.



I Rom höjer sig Peterskyrkans 136 meter höga kupol över staden. 



Den väldiga arenan Colosseum invigdes år 80 A.D. av kejsar Titus.





Mellan Colosseum och Palatinen lät romarrikets förste kristne 
kejsare Konstatin (272–337) uppföra denna triumfbåge.



Forum Romanum var Roms ceremoniella centrum under kejsardömet, 
och här paraderade rikets härförare efter sina segrar och erövringar.



Renoverad del av tempel tillägnad Vesta, med Palatinen till höger. 
Vesta var eldens och den husliga härdens gudinna.



Romarrikets ledare Julius Caesar mördades år 44 f. Kr. och kremerades här.



Dessa pelare är vad som 
återstår av Castors och 
Pollux tempel.



Idag kan även personer utan militära och politiska framgångar paradera genom Forum.



Palatinen var det forna kejsar- och aristokratresidenset, och inrymde även ett stadion.



Vespan är fortfarande ett populärt 
fortskaffningsmedel i Rom.



Pantheon uppfördes under Hadrianus regim omkring 120 A.D, men blev år 606 kristen kyrka.



Pantheons kupol är lika 
bred som hög: 43,3 meter. 
Oculus, taköppningen, är 
8,3 meter i diameter.



I Pantheon finns gravar tillhörande kungarna Viktor Emanuel II och Umberto I, 
liksom konstnärer som Peruzzi och Raphael (Raffaello Sanzio, 1483 – 1520).



Piazza del Popolo.



San Clemente består i gatuplanet av en 1100-talskyrka. Där under finns en kyrka från 300-talet, 
och ännu längre ner ett tempel från förkristen tid tillägnat solguden Mithra.





I Santa Maria Maggiore kan man se denna staty 
föreställande Pius IX, påve 1846–1878.



Som många andra kyrkor håller sig även Santa Maria Maggiore med reliker. 
Här påstås bitar av krubban som Jesus lades i vara förvarade.



Ett populärt turistmål är Scalinata della Santissima Trinità dei Monti (Spanska trappan)...



…liksom Fontana di Trevi, där 
malmötösen Anita plaskade 
omkring i Fellinis La Dolce Vita.



Kyrkan Sant'Ignazio di Loyola har fått sitt namn efter jesuitordens grundare.



Ignatius di Loyola
(1491 – 1556).



Santa Maria in Trastevere, en av Roms äldsta kyrkor.





Musikens skyddshelgon har gett namn åt Basilika di Santa Cecilia i stadsdelen Trastevere.



Skulpturen Sankta Cecilias martyrskap från ca 1600, samt tavla med helgonet.



Vatikanen är världens minsta stat som på sina 50 hektar har omkring 550 invånare. Staten styrs 
av påven och dess skyline utmärks av Basilica di San Pietro in Vaticano, Peterskyrkan.



På beställning av påven Urban VIII år 1624 skapade Bernini den baldakin som 
i Peterskyrkan står över den plats där aposteln Petrus sägs vara begravd.



Arnolfo di Campio är mannen 
bakom denna bronsstaty från 1200-

talet föreställande aposteln.



År 1499 skapade den då 25-
årige Michelangelo sin Pietà.



Castel Sant’ Angelo byggdes som mausoleum åt kejsar Hadrianus. Den kom senare att länge bli 
påvarnas tillflykt då de genom en gång från Vatikanen snabbt kunde ta sig hit i orostider.
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