
 
   

 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 
 
 
1η μέρα  Αθήνα – Άμστερνταμ (Περιήγηση Πόλης) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Άμστερνταμ . Άφιξη και επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης που 
«επιπλέει». Θα  δούμε  τον παραδοσιακό “Μύλο του Rembrandt” στις όχθες του ποταμού Amstel , το 
εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το επιβλητικό “Rijksmuseum”, τη πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό 
Παλάτι του Βασιλιά» και τον  «πλωτό» Κεντρικό Σταθμό. Θα θαυμάσουμε  επίσης την πλατεία Νταμ με τα 
βασιλικά ανάκτορα και την Νέα Εκκλησία, τις πλατείες Ρέμπραντ και Λάιτσεπλεϊν, το εντυπωσιακό κτίριο του 
πλωτού σιδηροδρομικού σταθμού, θα νιώσουμε την ζωντάνια της πόλης στο γραφικό Ροκινκάι και θα 
καταλήξουμε στην μεγάλη πλατεία με την Λυρική Σκηνή. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
σας προτείνουμε προαιρετικό περίπατο στην περίφημη συνοικία «Τα Κόκκινα Φανάρια» - Red Light District. 
Διανυκτέρευση. 
 
 
2η μέρα Άμστερνταμ – Zaanse Schans – Φόλενταμ – Μάρκεν(ψαροχώρια) 
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχωρούμε διασχίζοντας το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής με 
τα Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο & πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα θαυμάσουμε τους 
παραδοσιακούς ανεμόμυλους. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στα γραφικά ολλανδικά ψαροχώρια Φόλενταμ & 
Μάρκεν. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, θα επισκεφτούμε κι ένα τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «Η 
Μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς παρασκευάζουν τα περίφημα 
ολλανδικά τυριά και θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Για το ελεύθερο απόγευμα, σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε  στο Ρέικσμουζεουμ (Εθνικό Μουσείο) ή το Μουσείο Βαν Γκογκ, ή να κάνετε μια 
βόλτα στην Αγορά του Άλμπερτ Κάουπ, που είναι και η  μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά στην Ευρώπη. 
Διανυκτέρευση. 
 
 
3η μέρα Άμστερνταμ (Ρότερνταμ – Χάγη)  
Πρόγευμα στο χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το Ρότερνταμ , στις εκβολές του ποταμού Ρήνου,  το 
μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Αμέσως μετά  συνεχίζουμε για την πόλη 
της «Ειρήνης»,τη Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο 
«Παλάτι της Ειρήνης», τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία και Πρεσβείες συγκροτώντας την 
πιο κομψή , καθώς και τη μεγαλύτερη και κοσμική παραλία της Ολλανδίας, Scheveningen. Επιστροφή  στο 
ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση. 
 
 
4η ημέρα  Αμστερνταμ - Αθήνα     
Πρόγευμα.  Ημέρα  ελεύθερη στη διάθεσή σας  ως την ώρα  που θα μεταφερθούμε  στο αεροδρόμιο για  την  
πτήση επιστροφής μας  στην Αθήνα.                                                
 
 



   
 
 
Αναχωρήσεις : 28  Φεβρουαρίου  ’20 

 
 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Άμστερνταμ – Αθήνα με την KLM. 

 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου για τις μεταφορές και  μετακινήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. 

 Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο Novotel Amsterdam City 4*.   

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά.  

 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. 

 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. 

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 

 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.  

 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. 

 ΦΠΑ 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων  & επίναυλος καυσίμων        

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Δημοτικοί φόροι  ξενοδοχείου το άτομο τη βραδιά (3 € ). 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 

 

Πτήσεις  
Αθήνα – Αμστερνταμ   KL 1572     06.30    08.35 
Αμστερνταμ – Αθήνα   KL 1581     20.55 – 01.05     
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕΧΡΙ 
12 ΕΤΩΝ) (ΣΕ 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ) 

 

ΦΟΡΟΙ 

435€ 540 € 

 

325€ 

 

175€ 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


