
 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

4,5 Ημέρες 
 1ηΗΜΕΡΑ: Πτήση για Άμστερνταμ-περιήγηση πόλης  
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο  
αεροδρόμιο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και ταυτόχρονα θα πάρουμε τις πρώτες 
απαραίτητες πληροφορίες αναγνώρισης της πόλης. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. 
Στη συνέχεια ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει στο ιστορικό 
κέντρο και την κεντρική πλατεία Dam, περπατώντας σε μια πόλη όπου τα 
μαγευτικά κανάλια και τα εμβληματικά στενά αρχοντικά συνθέτουν την εικόνα 
ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου. Τα διάσπαρτα διεθνή εστιατόρια και τα 
εμπορικά καταστήματα ολόγυρα θα μας γεμίσουν ιδέες, ενώ τα ιδιαίτερα σπίτια  
μέσα στα κανάλια και οι φωτισμένες γέφυρες θα είναι αφορμή για όμορφες 
φωτογραφίες! Αμέσως μετά μπορείτε να συνεχίσετε την διασκέδαση σας στις 
τυπικές ολλανδικές παμπ ή στα εστιατόρια της περιοχής.(Μετάβαση με τραμ ή 
μετρό, έξοδα ατομικά, και υπόδειξη στον τρόπο χρήσης του).  
 
2ηΗΜΕΡΑ: Άμστερνταμ  Πανόραμα, Ολλανδική Ύπαιθρος, Βόλενταμ,  
Φάρμα Τυριών, Πλατεία Μουσείων, Coster  Diamonds  
 
Πρωινό. Αναχώρηση για την γνωριμία μας με την πόλη του Amsterdam. H 
πανοραμική περιήγησή μας στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας θα μας αποκαλύψει 
μια ξεχωριστή πρωτεύουσα, τόσο ρομαντική διαχρονικά όσο και σύγχρονη 
ταυτόχρονα που η πληθώρα των καναλιών με την πολύ πολιτισμικότητα των 
κατοίκων της την καθιστούν ως μια από τις γνωστότερες μητροπόλεις της 
Ευρώπης. Περιηγούμενοι στην υπέροχη και γεμάτη πράσινο ζώνη του 
Άμστερνταμ θα απολαύσουμε την απόλυτη αρμονία του περιβάλλοντος κατά 
μήκος του διάσημου ποταμού Άμστελ. Δίπλα στις γαλήνιες όχθες συναντάμε 
όμορφες παράκτιες κατοικίες, χαρακτηριστικά πλεούμενα και έναν από τους πιο 
όμορφους ανεμόμυλους της περιοχής. Διασχίζοντας τον ποταμό παρατηρούμε το  
εντυπωσιακό γήπεδο 'Stadium Arena' έδρα της τοπικής ομάδας 'Ajax'. Συνεχίζουμε 
(προαιρετικά) για το γνωστό ψαροχώρι του Βόλενταμ. Στην διαδρομή μας 
διασχίζουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής μέσα από τα απέραντα 
λιβάδια και τα αποξηραμένα (ανακτημένη γη από τη θάλασσα) πόλντερς. Θα 
απολαύσουμε τη βόλτα μας στα στενά σοκάκια και το γραφικό του λιμανάκι 
περπατώντας δίπλα σε πολύχρωμα καταστήματα λαϊκής τέχνης και παραδοσιακά 
πιστρό/καφέ που σερβίρουν τοπικές λιχουδιές. Ο περίπατος μας στην προκυμαία, 
θα μας αποκαλύψει όλα τα σημεία εκείνα, όπου τα παλαιά χρόνια μεταφόρτωναν 
τα τοπικά προϊόντα όπως ψάρια, γάλα και τυρί, ξεκινώντας έτσι το ταξίδι τους για 
της αγορές του Άμστερνταμ. Η εμπειρία για την ζωή στην Ολλανδική ύπαιθρο 



 

ολοκληρώνεται επισκεπτόμενοι μια τοπική φάρμα τυριών, όπου εκεί 'η μικρή 
Ολλανδέζα' ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά, θα μας παρουσιάσει πως 
παρασκευάζονται τα πασίγνωστα τυριά. Στη συνέχεια σειρά έχει το εξαιρετικό και 
νόστιμο! μέρος της επίσκεψης μας, καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα να 
δοκιμάσουμε τους αμέτρητους συνδυασμούς των γεύσεων τους. Ολοκληρώνουμε 
στο κέντρο της πόλης και στην πλατεία των μουσείων σε ένα από τα παλαιότερα  
αδαμαντοποιεία της πόλης, τον γνωστό οίκο 'Coster Diamonds'. Το Άμστερνταμ 
εκτός από τις τουλίπες, το τυρί και τα αλλά προϊόντα για τα οποία είναι γνωστό, 
φημίζεται εξίσου για την κοπή διαμαντιών, όντας μια από τις ‘Παγκόσμιες 
πρωτεύουσες’ επεξεργασίας, φιλοξενώντας τους μεγαλύτερους οίκους διαμαντιών 
παγκοσμίως. Θα γνωρίσουμε όλη τη διαδικασία παραγωγής από το αρχικό έως το 
τελικό στάδιο, ενώ στη συνέχεια θα δούμε ιστορικά κοσμήματα καθώς και 
πληθώρα διαμαντιών μέσα από την τεράστια συλλογή του οίκου. Αμέσως μετά  
όποιος επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί επίσης κάποιο από τα φημισμένα μουσεία 
Van Gogh, Rijksmuseum (Εθνική Πινακοθήκη) ή Stedelijk Museum (Σύγχρονης 
Τέχνης) που βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Απόγευμα Ελεύθερο. 
 
3ηΗΜΕΡΑ: Ελεύθερη Ημέρα ή  Grand  Holland  Tour, Άμστερνταμ - 
Ρότερνταμ, Ντέλφτ ,Χάγη(προαιρετικά)  
 
Πρωινό. Συνάντηση στην ρεσεψιόν. Στην σημερινή προαιρετική εκδρομή θα 
έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις άλλες μεγάλες Ολλανδικές πόλεις 
Ρότερνταμ και Χάγη, όπως επίσης και την μοναδική Μεσαιωνική πόλη του 
Ντέλφτ αποκτώντας έτσι την πλήρη εικόνα της Ολλανδικής επικράτειας.  
Ρότερνταμ, Φιλοξενεί το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης, συγχρόνους 
ουρανοξύστες, εκθαμβωτικά μοντέρνα κτίρια και  τις εντυπωσιακές γέφυρες 
Willem & Erasmus παρουσιάζοντας μια φουτουριστική αρχιτεκτονική που σε 
καθηλώνει. Χάγη, θα γνωρίσουμε την πόλη έδρα του Ολλανδικού κοινοβουλίου  
αλλά και Διεθνών οργανισμών όπως το περίφημο Διεθνές Δικαστήριο η αλλιώς 
'Παλάτι της Ειρήνης' όπου μαζί με τις όμορφες αριστοκρατικές επαύλεις και τα 
μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα που στεγάζουν Υπουργεία και 
Πρεσβείες συγκροτεί την πιο κομψή Ολλανδική πόλη. Ντελφτ, H πρώτη 
πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους. Μια ιστορική πόλη που με το πανέμορφο 
μεσαιωνικό της κέντρο, τα ιδιαίτερα κανάλια, το θαυμαστό δημαρχείο της και τους 
μεγαλοπρεπείς Βασιλικούς Ναούς σε μεταφέρει σε μια 'άλλη εποχή!'  
Αυτά μαζί με πολλές κοινωνικό-οικονομικές πληροφορίες, είναι μερικά από τα 
στοιχεία που συνθέτουν τη γνωριμία μας με την υπόλοιπη χώρα. Απόγευμα 
Ελεύθερο.  
 
4ηΗΜΕΡΑ:Amsterdam Shopping Experience (ημέρα ελεύθερη)  
 
Πρωινό και η σημερινή ημέρα είναι ελεύθερη στη διάθεση σας για να απολαύσετε 
τα ψώνια σας και το ‘Αmsterdam Shopping Experience’ στις φημισμένες αγορές 



 

της πόλης. Ξεκινήστε από την Kalverstraat (πρώτος εμπορικός πεζόδρομος της 
Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) ή την P.C Hooftstraat η οποία 
φιλοξενεί τους παγκόσμιους οίκους μόδας. Μια βόλτα στην περιοχή Jordaan 
(Γίορντάν) και στους φημισμένους 'Εννέα δρόμους' (9 Straatjes) με τα μικρά 
εμπορικά θα μας αποκαλύψει την ομορφιά των καναλιών σε ένα από τα 
γραφικότερα σημεία της πόλης. Επίσης στα μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα 
στην πλατεία Dam όπως το Bijenkorf και το Magna Plaza (βρίσκετε στο πρώην 
κτίριο του κεντρικού ταχυδρομείου, χτισμένο το 1895) μπορείτε να θαυμάσετε την 
αρχιτεκτονική τους και να βρείτε πληθώρα προϊόντων απολαμβάνοντας 
παράλληλα ένα καφέ ή γεύμα. Περαιτέρω επιλογές, όπως επίσκεψη στον 
ζωολογικό ή τον βοτανικό κήπο στο μητροπολιτικό πάρκο, σε κάποιο από τα 
πολλά μουσεία, γκαλερί, τα πολύχρωμα εμπορικά μαγαζιά, το παζάρι των 
λουλουδιών και τις υπαίθριες αγορές, για να ζήσετε την ατμόσφαιρα του 
Άμστερνταμ μέσα από τους κατοίκους του. Περπατήστε κατά μήκος των καναλιών 
και δειπνήστε σε κάποιο από τα αμέτρητα καφέ/μπάρ και εστιατόρια. Το 
Άμστερνταμ είναι μια πόλη δεμένη με το νερό, με πολλούς πεζόδρομους και 
απίστευτα όμορφες πλωτές οδούς. 
 
5ηΗΜΕΡΑ:Άμστερνταμ–πτήση επιστροφής. 
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο  
για να πάρουμε την πτήσης επιστροφής.  
 
Σημειώσεις : Στο 4ήμερο πρόγραμμα, δεν πραγματοποιείται η 3η μέρα του  
προγράμματος. Οι προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιούνται με ελάχιστη  
συμμετοχή 4 ατόμων. 


