
 

 
 

 
 

 

 
Γιάπκεια: 4ημέπερ  
Ανασωπήζειρ: 16/12 
 

ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ  
 

Μηα πόιε θηηζκέλε πάλσ ζε πνιπάξηζκα λεζάθηα, πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε γξαθηθέο 

γέθπξεο θαη δηώξπγεο. Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ηνπ "Χξπζνύ Αηώλα" ηεο Οιιαλδίαο 
θαη ράξε ζηελ ηδηαίηεξε πνιενδνκία ηεο, ε πόιε δηεθδηθεί ηνλ ηίηιν ηεο "Βενεηίαρ ηος 

Βοππά". Σν πξώην ζπλζεηηθό ηνπ νλόκαηόο ηεο πξνθύπηεη από ηνλ πνηακό Άκζηει πνπ ηελ 

δηαζρίδεη, ελώ ην δεύηεξν, ην "ληακ", ζεκαίλεη θξάγκα. Έλα από ηα ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πόιεο είλαη ν μεγάλορ απιθμόρ πλωηών ζπιηιών πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο κόληκεο θαηνηθίεο θαη δηαζέηνπλ όιεο ηηο ζύγρξνλεο αλέζεηο. 
Μαδί κε ηα παιηά θηίζκαηα, ηα θαλάιηα, ηα πνδήιαηα θαη ηνπο ζηελνύο δξόκνπο, ηεο 

ραξίδνπλ κηα ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα. Δίλαη κία από ηηο πιο ζωνηανέρ μεγαλοςπόλειρ ηηρ 

Βόπειαρ Δςπώπηρ θαη κεγάιν πνιηηηζηηθό θαη παλεπηζηεκηαθό θέληξν. Γηαζέηεη πνιιά θαη 
ζεκαληηθά κνπζεία, όκνξθεο εθθιεζίεο, ππέξνρα πάξθα. Αλ θαη είλαη ε κεγαιύηεξε πόιε 

ηεο ρώξαο, ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα ηεο πξσηεύνπζαο ηα έρεη αλαιάβεη ε Χάγε. 
Σν Άκζηεξληακ είλαη επίζεο δηεζλώο γλσζηό γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ην εκπόξην ησλ 

δηακαληηώλ, θαζώο θαη σο έδξα πνιπάξηζκσλ εθνπιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. Πέξα όκσο από 

απηά, ζεσξείηαη θαη ε Δπξσπατθή πξσηεύνπζα ηνπ sex, εμ αηηίαο ηεο θεκηζκέλεο ζπλνηθίαο 
ησλ "Κόθθηλσλ Φαλαξηώλ".  Ο ηδαληθόο ηξόπνο λα γλσξίζεηε ηελ πόιε είλαη λα ηελ 

πεξπαηήζεηε.  Πξνζνρή όκσο ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ δξόκσλ θαη ησλ πεδόδξνκσλ, 
θαζώο απνηεινύλ ισξίδεο απνθιεηζηηθά γηα πνδήιαηα!!!  

 

 
Ππόγπαμμα εκδπομήρ  

 
 

1η μέπα: Αθήνα – Άμζηεπνηαμ – Ξενάγηζη πόληρ  

ΓΩΡΟ κποςαζιέπα ζηα Κανάλια   

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Άκζηεξληακ. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηα Αλάθηνξα, ηελ πιαηεία Ρέκπξαλη, 
ηνλ θεληξηθό ηδεξνδξνκηθό ηαζκό θ.ά. ηε ζπλέρεηα ζα απνιαύζεηε κία θξνπαδηέξα ζηα 

θαλάιηα ηεο "Βελεηίαο ηνπ Βνξξά" - Γώξν ηνπ γξαθείνπ καο. ηε ζπλέρεηα  κεηαθνξά θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ εηνηκαζηείηε γηα κία βόιηα κε ηνλ αξρεγό καο 

ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο.   
 

Γώπο η κποςαζιέπα ζηα 
Κανάλια & η εκδπομή ζε 

Zaanse Schans – Volendam 



 

 
2η μέπα: Άμζηεπνηαμ - Zaanse Schans - Βόλενηαμ - Άμζηεπνηαμ    

ήκεξα ζα δηαζρίζνπκε ην θιαζηθό ηνπίν ηεο Οιιαλδηθήο εμνρήο κε ηα Polders θαη ηα κηθξά 
θαλάιηα. ην θεκηζκέλν θαη παλέκνξθν ρσξηό Zaanse Schans ζα ζαπκάζνπκε ηνπο 

παξαδνζηαθνύο αλεκόκπινπο θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύκε ηελ θάκπξηθα  
ησλ μπινπάπνπηζσλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην γξαθηθό ιηκαλάθη ηνπ 

Βόιεληακ. Διεύζεξνο ρξόλνο. Δπηζηξνθή ζην Άκζηεξληακ ην απόγεπκα.  
 

3η μέπα: Άμζηεπνηαμ – Πποαιπεηική εκδπομή ζε Ρόηεπνηαμ – Νηελθ- Χάγη   

Διεύζεξε κέξα γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηεο πόιεο. Δπίζεο, ζαο πξνηείλνπκε κηα 
πξναηξεηηθή εκεξήζηα εθδξνκή (έμνδα αηνκηθά) ζηηο θεκηζκέλεο πόιεηο Ρόηεξληακ, Νηειθη 

θαη Χάγε.  
 

4η μέπα: Άμζηεπνηαμ - Αθήνα 

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα 

 

  

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα- Άκζηεξληακ- Αζήλα κε Aegean Airlines 

 3 δηαλ/ζεηο ζην μελνδνρείν NOVOTEL 4* ή παξόκνην 
 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο  
 ΓΩΡΟ Κξνπαδηέξα ζηα θαλάιηα ηνπ Άκζηεξληακ  
 Δθδξνκή ζε Zaanse Schans, Βόιεληακ  

 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή έσο 75 εηώλ  

 Φ.Π.Α. 
 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ, parking, check points  € 200 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  

 Πνηά, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  
 Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν θιπ. 

 

  

Πηήζειρ με Aegean Airlines  

Πηήζη  Γιαδπομή Ανασώπηζη  Άθιξη  

Α3 624 Αζήλα – Άκζηεξληακ  08.25 11.10 

Α3 627 Άκζηεξληακ – Αζήλα  17.10 21.20 

  

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο 

Ημ/νία Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδική ηιμή 

 

16/12 
 

4 Novotel 4* € 495 € 695 € 395 



 

 
ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::  

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη  

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο 

  


