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ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ 4ΗΜΕΡΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 
MARKEN & VOLENDAM 

 
 

1η μέρα: Αθήνα-Άμζηερνηαμ (Ξενάγηζη πόλης). 
Άθημε ζην αεξνδξόκην “Schiphol” θαη άκεζε αλαρώξεζε, γηα ηελ πεξηήγεζή καο ζηελ καγεπηηθή πόιε ηνπ Άκζηεξληακ. Ο 
παξαδνζηαθόο “Μύινο ηνπ Rembrandt” ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Amstel, ην εληππσζηαθό «ηάδην Αξέλα», ην κνπζείν 
δπζνπνηείαο ηεο “Heineken”, ην επηβιεηηθό κνπζείν ηζηνξίαο θαη ηέρλεο “Rijksmuseum”, ε παλύςειε «Γπηηθή Δθθιεζία», 
ην «κνλαδηθό Παιάηη ηνπ Βαζηιηά», ν «πισηόο» Κεληξηθόο ηαζκόο, είλαη κεξηθά από ηα πνιιά ζηνηρεία κηαο πόιεο πνπ 
«επηπιέεη» ζηε ζάιαζζα. Σν κεζεκέξη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηά ζαο. 
Σν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε έλαλ πεξίπαην ζηελ πεξίθεκε Red Light District, ζπλνδεία ηνπ έκπεηξνπ μελαγνύ καο γηα λα 
απνιαύζεηε όια ηα πηθάληηθα ζεάκαηα πνπ πξνζθέξεη ε πεξηνρή. Σα δηάζεκα θόθθηλα θώηα ζηηο βηηξίλεο είλαη 
εληππσζηαθά απέλαληη από ηα θνκςά θαη όκνξθα παιαηά ζπίηηα ζηα θαλάιηα, ελώ αθόκε θαη ηα παξακπζέληα θώηα πνπ 
επζπγξακκίδνληαη κε ηηο γέθπξεο, ηε λύρηα είλαη ρξσκαηηζκέλα θόθθηλα.  
 

2η μέρα: Άμζηερνηαμ (Coster Diamonds – Museum – Square) 

Μεηά ην πξσηλό καο ζα επηζθεθηνύκε ην κεγαιύηεξν αδακαληνθνπείν ηεο πόιεο, ηνλ γλσζηό νίθν COSTER DIAMONDS, 
όπνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε όια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο θνπήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δηακαληηώλ, ελώ ζα καο δνζεί ε 
επθαηξία λα ζαπκάζνπκε κνλαδηθά ηζηνξηθά «θνκκάηηα». Μεηά ην ηέινο ηεο επίζθεςεο ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθηείηε 
ηα θεκηζκέλα κνπζεία Van Gogh (εηζηηήξην 14€) θαη Rijks (εηζηηήξην 12,5€) πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο απέλαληη. Έρνπκε 
κεξηκλήζεη έηζη ώζηε νη πειάηεο καο λα κελ πεξηκέλνπλ ζηηο νπξέο θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηα κνπζεία, ελώ ν ζπλνδόο ζα 
είλαη ζηελ δηάζεζή ζαο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο ζαο. 
 

3η  μέρα : Άμζηερνηαμ (προαιρεηική εκδρομή Rotterdam – Delft – Den Haag) 
Η ζεκεξηλή κέξα ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα επηζθεθηείηε (πξναηξεηηθά) ην κεγαιύηεξν εκπνξηθό ιηκάλη ηνπ θόζκνπ, ην 
Ρόηηεξληακ, ην παλέκνξθν Νηειθη θαη ηελ έδξα ησλ Γηεζλώλ Γηθαζηεξίσλ, ηε Υάγε. 
Σν Ρόηηεξληακ κε ηνπο νπξαλνμύζηεο, ηα κνληέξλα θαη ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο αμίαο νηθνδνκήκαηα, ηηο εληππσζηαθέο 
γέθπξεο «Willem» γλσζηή σο ρξπζή γέθπξα θαη «Erasmus» ε γέθπξα πνπ ελώλεη ηνλ Βνξξά κε ηνλ Νόην ηεο πόιεο, 
γλσζηή θαη σο De Zwaan (ν θύθλνο) ιόγσ ηνπ ζρήκαηόο ηεο. 
Θα ζπλερίζνπκε κε ην Νηειθη ηελ πξώηε πξσηεύνπζα ηνπ Οιιαλδηθνύ θξάηνπο, κηα ηζηνξηθή πόιε κε ην παλέκνξθν 
κεζαησληθό θέληξν ηεο, πνπ απνηειείηαη από ζπίηηα ηνπ 17νπ θαη 18νπ αηώλα θαη ηνπο κεγαιόπξεπνπο βαζηιηθνύο λανύο, 
ζαπκάζηα δεκόζηα θηίξηα, ππαίζξηεο αγνξέο θαη έλαλ εθπιεθηηθό αξηζκό κνπζείσλ.  
Σειεπηαία ζηάζε ηεο ζεκεξηλήο πξναηξεηηθήο καο εθδξνκήο, ε Υάγε. Η κεγαιύηεξε Οιιαλδηθή πόιε ζηελ Βόξεηα 

ζάιαζζα, ε έδξα ησλ Γηεζλώλ Γηθαζηεξίσλ θαη ηνπ Οιιαλδηθνύ Κνηλνβνπιίνπ κε ην πεξίθεκν Παιάηη ηεο Δηξήλεο, ηηο 
Πξεζβείεο θαη ηα κνλαδηθήο αμίαο θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ Τπνπξγεία. 
 

4η μέρα: Άμζηερνηαμ –Αθήνα (Marken & Volendam) 
Μεηά ην πξσηλό θαη ηελ παξάδνζε ηνπ δσκαηίνπ ζαο, ζα αλαρσξήζνπκε από ην μελνδνρείν μαζί με ηις αποζκεσές ζας 
γηα ηα γλσζηά, ςαξάδηθα ρσξηά Marken και Volendam. Θα θάλνπκε βόιηα ζηα ζηελά ζνθάθηα ηνπ νκώλπκνπ λεζηνύ, 
όπσο θαη ζην γξαθηθό ιηκαλάθη ηνπ Volendam. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ζα επηζθεθηνύκε έλα ηνπηθό, παξαδνζηαθό 
ηπξνθνκείν, όπνπ «ε κηθξή Οιιαλδέδα», ληπκέλε κε παξαδνζηαθή θνξεζηά, ζα καο εμεγήζεη πσο παξαζθεπάδνπλ ηα 
ηπξηά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκάζνπκε ηηο γεύζεηο ηνπο. Δπίζεο ζα πξνβιεζεί ζε εηδηθό ρώξν 
νιηγόιεπηε ηαηλία ζηα ειιεληθά γηα ηνλ ηξόπν θαη ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Οιιαλδνί ζηελ θαηαζθεπή ησλ 
θξαγκάησλ. Σν απόγεπκα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ Διιάδα. 
 

ΑΝΑΥΩΡΗΕΙ 

APRIL – JUNE 

Ξενοδοτεία Novotel 4*  NH 4*  

Καη’ άηνκν ζε δίθιηλν: 499 € 619 € 

Mνλόθιηλν:   659 € 899 € 

Παηδηθό έσο 12 εηώλ: 439 € 559 € 

Δπηπιένλ Νύρηα θαη’ άηνκν ζε δίθιηλν 79 € 119 € 

 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα * 3 δηαλ/ζεηο κε πξσηλό κπνπθέ ζε μελνδνρείν 4* * Μεηαθνξέο από θαη 

πξνο ην αεξνδξόκην * Διιελόθσλε μελάγεζε πόιεο * Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο * πλνδεία 

ειιελόθσλε ζην Coster θαη ζηα ςαξνρώξηα. 

 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: Φόξνη αεξνδξνκίσλ €135 * Δίζνδνη κνπζείσλ, θηινδσξήκαηα * Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζην  
   πξόγξακκα 
     

ΗΜΔΙΩΗ :                     Η ξνή ησλ μελαγήζεσλ κπνξεί λα αιιάμεη αλάινγα κε ηα σξάξηα πηήζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο ρώξσλ  θαη 

κνπζείσλ. Σν ηειηθό εκεξήζην πξόγξακκα ζα ην παξαιάβεηε κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. Οη ηηκέο δελ ηζρύνπλ 

ζε πεξηόδνπο εθζέζεσλ, ζπλεδξίσλ θαη ενξηώλ. Η πξναηξεηηθή εθδξνκή ηεο 3εο κέξαο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

αγγιόθσλε μελάγεζε γηα ζπκκεηνρή θάησ ησλ 10 αηόκσλ.  

Παξόκνηα Ξελνδνρεία 4*: Blue Tower, Mercure Amstel, NH 4*: Caransa , Museum Quarter, Schiller, Center 
Carlton.   

 

Α. Παπανδρέου 20, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 75 
Τηλ: 210-8981162, 210-8981164 / Φαξ: 210-8940423 

 


