
 

 
 

 
Γηάξθεηα: 5 εκέξεο  

Αλαρωξήζεηο: 07,21/07, 04,11,18/08 

 

ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ  
Βόιεληακ- Zaanse Schans – Οπηξέρηε  

(Ρόηεξληακ- Νηειθ- Χάγε) 
 

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 "Βελεηίαο ηνπ 

Βνξξά". Μαδί κε ηα παιηά θηίζκαηα, ηα θαλάιηα, ηα πνδήιαηα θαη ηνπο ζηελνύο δξόκνπο, 

ηεο ραξίδνπλ κηα ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα. Δίλαη κία από ηηο πην δωληαλέο κεγαινππόιεηο 

ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο θαη κεγάιν πνιηηηζηηθό θαη παλεπηζηεκηαθό θέληξν. Γηαζέηεη πνιιά 

θαη ζεκαληηθά κνπζεία, όκνξθεο εθθιεζίεο, ππέξνρα πάξθα. 
 

 
Πξόγξακκα εθδξνκήο  

 

1ε εκέξα: Αζήλα - Άκζηεξληακ - Οπηξέρηε – Άκζηεξληακ  
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε ηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Οιιαλδίαο, ηo θνζκνπνιίηηθν 

Άκζηεξληακ. Φζάλνληαο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ γνεηεπηηθή Οπηξέρηε, ζηελ νπνία ζα 

πεξηεγεζνύκε πεξπαηώληαο θαη ζαπκάδνληαο ηελ ππέξνρε αξρηηεθηνληθή ηνπ κεζαησληθνύ 

ηεο θέληξνπ. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα θαθέ θαη επηζηξνθή ζην Άκζηεξληακ. Άθημε θαη 

πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηελ πιαηεία 
Ρέκπξαλη, ηα Αλάθηνξα, ηνλ "πισηό" θεληξηθό ηδεξνδξνκηθό ηαζκό θ.ά. Σαθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν καο. Σν βξάδπ εηνηκαζηείηε γηα κία βόιηα κε ηνλ αξρεγό καο ζην ηζηνξηθό 

θέληξν ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

2ε εκέξα: Άκζηεξληακ- Διεύζεξε κέξα  
Πξναηξεηηθή εθδξνκή ζε Χάγε, Νηειθη, Ρόηεξληακ     

Διεύζεξε κέξα γηα βόιηεο, επηζθέςεηο ζε δηάθνξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο θαη ζε κνπζεία 

(Rijks, Van Gogh, έμνδα αηνκηθά, ρσξίο μελάγεζε). Δπίζεο, κπνξείηε λα αθνινπζήζεηε ηελ 

πξναηξεηηθή νινήκεξε εθδξνκή καο ζε Χάγε, Νηειθη θαη Ρόηεξληακ. Πεξηγξαθή 

πξναηξεηηθήο εθδξνκήο  Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Ρόηηεξληακ, πνπ βξίζθεηαη ζηηο εθβνιέο 

ηνπ πνηακνύ Ρήλνπ. Πάλσ ζε ηερλεηά λεζάθηα έρνπλ "θπηξώζεη" θνπηνπξηζηηθνύ ηύπνπ 
νπξαλνμύζηεο, πξνβιήηεο, θξεκαζηέο γέθπξεο ζαλ απηέο ησλ Erasmus θαη Willem. ε 

θνληηλή απόζηαζε βξίζθεηαη ε ηζηνξηθή πόιε ηεο Οιιαλδίαο, ην Νηειθη, ε παλέκνξθε 

"Πόιε ησλ Πξηγθίπσλ", παγθνζκίσο γλσζηή γηα ηα θεξακηθά ηεο. πλερίδνπκε γηα ηελ πόιε 

ηεο Δηξήλεο, ηε Χάγε. Φηλεηζάηε, ήξεκε, αξρόληηζζα, ε δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο 

είλαη έδξα Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ γηα ζέκαηα Δηξήλεο θαη Γηθαηνζύλεο θαη κία από ηηο 
ηέζζεξεηο έδξεο ηνπ Ο.Η.Δ. ζηνλ θόζκν. Δπηζηξνθή ζην Άκζηεξληακ. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 

 
 



 

 
3ε εκέξα: Άκζηεξληακ- Zaanse Schans- Βόιεληακ  

ήκεξα ην πξσί 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. πλερίδνπκε γηα ην γξαθηθό ιηκαλάθη ηνπ Βόιεληακ 
(Volendam). Διεύζεξνο ρξόλνο γηα γεύκα. Δπηζηξνθή ζην Άκζηεξληακ 

 

4ε εκέξα: Άκζηεξληακ- Διεύζεξε κέξα  

Διεύζεξε κέξα γηα βόιηεο θαη επηζθέςεηο ζε δηάθνξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο.   

 

5ε εκέξα: Άκζηεξληακ - Αζήλα  
Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα.   

 

  

ΠΠεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη::  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ-ΑΘΗΝΑ κε AEGEAN 

 Σέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν NOVOTEL 4* ή παξόκνην     

 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  
 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ, όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα  

 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 Φ.Π.Α.  

 

ΓΓεελλ  ΠΠεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη::    

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, parking, θόξνη πόιεσλ, ηαμηδησηηθή 

αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 250 

 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 70 θαη από άιιεο πόιεηο: € 140 κε AEGEAN (αλάινγα 

κε ηε δηαζεζηκόηεηα)  
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  

 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 

θιπ. 
 

Πηήζεηο κε AEGEAN AIRLINES  

Πηήζε  Γηαδξνκή Αλαρώξεζε  Άθημε  

A3 624 Αζήλα – Άκζηεξληακ  08.25 11.10 

A3 625 Άκζηεξληακ – Αζήλα  12.05 16.20 

  

  

εεκκεεηηώώζζεεηηοο::  

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη  

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

  

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν 

Ηκ/λία Ηκέξεο Ξελνδνρείν 2θιηλν 1θιηλν Παηδηθή ηηκή 

07,21/07, 

04,11,18/08 
5 Novotel 4* € 595 € 845 € 445 


