
    
  

  

  
  

ΆΆμμσσττεερρννττααμμ    
 ΔΔώώρροο::  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σστταα  ΚΚααννάάλλιιαα   

 ΕΕκκδδρροομμήή  σσττοο  ZZaaaannssee  SScchhaannss  κκααιι  ΒΒόόλλεεννττααμμ  μμεε  γγεεύύμμαα 

 
 

Μια πόλη κτισμένη πάνω σε πολυάριθμα νησάκια, που συνδέονται μεταξύ τους με γραφικές γέφυρες και διώρυγες. 

Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του "Χρυσού Αιώνα" της Ολλανδίας και χάρη στην ιδιαίτερη πολεοδομία της, η πόλη 

διεκδικεί τον τίτλο της "Βενετίας του Βορρά".  

Το πρώτο συνθετικό του ονόματός της προκύπτει από τον ποταμό Άμστελ που την διασχίζει, ενώ το δεύτερο, το "νταμ", 

σημαίνει φράγμα.  

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης είναι ο μεγάλος αριθμός πλωτών σπιτιών που χρησιμοποιούνται ως 

μόνιμες κατοικίες και διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Μαζί με τα παλιά κτίσματα, τα κανάλια, τα ποδήλατα και 

τους στενούς δρόμους, της χαρίζουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.  

Είναι μία από τις πιο ζωντανές μεγαλουπόλεις της Βόρειας Ευρώπης και μεγάλο πολιτιστικό και πανεπιστημιακό 

κέντρο. Διαθέτει πολλά και σημαντικά μουσεία, όμορφες εκκλησίες, υπέροχα πάρκα.  

Το Άμστερνταμ είναι επίσης διεθνώς γνωστό για την επεξεργασία και το εμπόριο των διαμαντιών, καθώς και ως έδρα 

πολυάριθμων εφοπλιστικών εταιρειών. Πέρα όμως από αυτά, θεωρείται και η Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του sex, εξ 

αιτίας της φημισμένης συνοικίας των "Κόκκινων Φαναριών".  

Ο ιδανικός τρόπος να γνωρίσετε την πόλη είναι να την περπατήσετε. Προσοχή όμως σε ορισμένα τμήματα των δρόμων 

και των πεζόδρομων, καθώς αποτελούν λωρίδες αποκλειστικά για ποδήλατα. 

 
 



1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση, Κρουαζιέρα στα 
Κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ΚLM ή AEGEAN για 
Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τον παραδοσιακό Μύλο του Ρέμπραντ 
στις όχθες του ποταμού Άμστελ, το εντυπωσιακό "Στάδιο Αρένα", την 
πανύψηλη "Δυτική Εκκλησία", την Heineken, τα Ανάκτορα, τον "πλωτό" 
κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Στη συνέχεια θα απολαύσετε μία 
κρουαζιέρα στα κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" - Δώρο του Γραφείου 
μας. Τακτοποίηση σε ένα επιλεγμένα ξενοδοχεία NOVOTEL 
AMSTERDAM CITY 4* (www.novotel.com) ή BLUE TOWER 4* της 
αλυσίδας Xo Hotels. Το βράδυ ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό 
μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.   
 

2η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα      
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Σας προτείνουμε 
να ακολουθήσετε τον αρχηγό μας (με τραμ, έξοδα ατομικά) για μια βόλτα 
σε ένα από τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία της πόλης, τον γνωστό οίκο 
COSTER DIAMONDS, όπου θα παρακολουθήσετε την διαδικασία κοπής 
και επεξεργασίας των διαμαντιών ή να επισκεφθείτε τα φημισμένα 
μουσεία Van Gogh και Rijks (έξοδα ατομικά, χωρίς ξενάγηση).  

 
 

3η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Schans - Βόλενταμ - Άμστερνταμ    
Σήμερα θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο και 
πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και θα έχουμε την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε την φάμπρικα των ξυλοπάπουτσων. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το γραφικό λιμανάκι του 
Volendam, όπου θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο Άμστερνταμ το απόγευμα.  
 
4η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα 
Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ, Ντελφτ, Χάγη, Πάρκο Λουλουδιών Keukenhof  
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια εκδρομή (έξοδα ατομικά) στις φημισμένες 
πόλεις Ρότερνταμ, Ντελφτ και Χάγη. Το Ρόττερνταμ είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης και ένα από τα 
μεγαλύτερα παγκοσμίως. Εκεί θα δούμε επιβλητικούς ουρανοξύστες, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια και τις κρεμαστές 
γέφυρες Willems και Erasmus. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, το 
Ντελφτ, η "Πόλη των Πριγκίπων", παγκοσμίως γνωστή για τα 
κεραμικά της. Είναι μία ιστορική πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό 
κέντρο και μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του 
Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο "παλάτι της Ειρήνης", 
τα μοναδικής ομορφιάς κτίρια που σήμερα στεγάζουν πρεσβείες 
και υπουργεία, καθώς και την μεγαλύτερη κοσμική παραλία της 
Ολλανδίας, την Scheveningen. Επόμενη στάση μας θα είναι στο 
μεγαλύτερο πάρκο λουλουδιών στον κόσμο, το Keukenhof 
(είσοδος, έξοδα ατομικά),  το οποίο λειτουργεί μόνο δύο μήνες τον 
χρόνο. Επιστροφή στο Άμστερνταμ το απόγευμα.  
 

5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα 
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. 

http://www.novotel.com/


 
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι  •Το Πάρκο Λουλουδιών είναι ανοιχτό έως τις 15/5  •Το τετραήμερο πρόγραμμα έχει μία λιγότερη 
ελεύθερη μέρα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 17 Απριλίου,  5 Ιουνίου       4, 5 μέρες 
 
 

NOVOTEL CITY 4*              NOVOTEL CITY 4*             BLUE TOWER 4 *                  

Τιμή κατ’ άτομο                  16-20/4       17-21/4   5-8/6 

Δίκλινο                         645            695                            595 

3ο άτομο έως 12 ετών           545                                            595    525 

Μονόκλινο             995                                            995    875 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: + € 190 

 
Περιλαμβάνονται:  
•Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με ΚLM ή AEGEAN 
•Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας   
•Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
•Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος  
•Κρουαζιέρα στα κανάλια του Άμστερνταμ 

•Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών  
•Φ.Π.Α. 
 
Δεν Περιλαμβάνονται:  
•Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα 

ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  

Πτήσεις 

KLM 16/04  ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ KL 1572    06:00 - 08:30  20/04  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ KL 1581     20:55 - 01:10 

A3 17/04  ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ A3 626      13:15 - 15:45 21/04 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ A3 627       16:35 - 20:50 

KLM 05/06 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ KL 1572    06:00 - 08:30  08/06 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ KL 1581     20:55 - 01:10 

 

 

  

ΆΆμμσσττεερρννττααμμ  --  ΧΧάάγγηη  
 

ΣΣυυννοοππττιικκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  μμεε  ααννααχχώώρρηησσηη  1177--2211//44    
 
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση, Κρουαζιέρα στα Κανάλια/Δώρο του Γραφείου μας  

2η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα      

3η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή: Zaanse Schans - Βόλενταμ   

4η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Πάρκο Λουλουδιών Keukenhof - Χάγη   

5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα 

 

 


