
 

 

 

 

 
Διάρκεια: 4,5 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 14,28/04 & 02/06 

 

 
Άμστερνταμ 

 

 
 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 
  
 

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ - Βόλενταμ - Φάρμα τυριών 

Πτήση για το Άμστερνταμ. Στη διαδρομή μας θα δούμε τον κεντρικό Σταθμό, το λιμάνι, 

την Πλατεία των Μουσείων, τη γεμάτη πράσινο ζώνη κατά μήκος του διάσημου ποταμού 
Άμστελ με έναν από τους πιο όμορφους ανεμόμυλους της περιοχής, το εντυπωσιακό 

γήπεδο «Arena», έδρα της τοπικής ομάδας Ajax κ.ά. Θα επισκεφθούμε το ψαροχώρι 

Βόλενταμ, όπου θα περιηγηθούμε πεζή στην προκυμαία. Ακολουθεί επίσκεψη σε μια 

τοπική Φάρμα Τυριών, με παρουσίαση των τεχνικών παρασκευής και δοκιμή γεύσεων. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα: «House of Coster Diamonds» - Πλατεία Μουσείων 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Πλατεία των Μουσείων, όπου θα 

επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο τον παλαιότερο οίκο διαμαντιών παγκοσμίως, το «House 

of Coster Diamonds». Θα γνωρίσουμε τη διαδικασία παραγωγής τους και θα δούμε 
ιστορικά κομμάτια και την τεράστια συλλογή του. Ελεύθερος χρόνος. Περπατήστε κατά 

μήκος των καναλιών και απολαύστε ένα καφέ ή γεύμα σε κάποιο από τα καφέ/μπάρ και 

εστιατόρια. Εναλλακτικά περιηγηθείτε στο ζωολογικό ή το βοτανικό κήπο, στο 

μητροπολιτικό πάρκο, σε κάποιο από τα μουσεία/γκαλερί, στα εμπορικά μαγαζιά, το 
παζάρι των λουλουδιών ή στις υπαίθριες αγορές. Διανυκτέρευση.  

 

3η μέρα: Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ (προαιρετικά) 
Πρωινό και ακολουθεί προαιρετική εκδρομή στο Ρότερνταμ, τη Χάγη και τη Μεσαιωνική 

πόλη Ντελφτ (κόστος 85€). Στο Ρότερνταμ θα γνωρίσουμε την πόλη που φιλοξενεί το 

μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Θα δούμε ουρανοξύστες, μοντέρνα κτίρια και 
τις εντυπωσιακές γέφυρες «Willem & Erasmus». Στη Χάγη, την «αριστοκρατική» πόλη, 

Έδρα Διεθνών Οργανισμών και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου θα θαυμάσουμε το 

περίφημο Διεθνές Δικαστήριο γνωστό και ως «Παλάτι της Ειρήνης» όπου μαζί με τις 

αριστοκρατικές επαύλεις και τα μοναδικής αρχιτεκτονικής οικοδομήματα στεγάζουν 
Υπουργεία και Πρεσβείες. Συνεχίζουμε για το Ντελφτ, πρώτη πρωτεύουσα του 

Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο, ιδιαίτερα 

κανάλια, δημαρχείο και τους μεγαλοπρεπείς Βασιλικούς Ναούς. Επιστροφή το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  

 

 
  



 

 

 

 

 
4η μέρα: Άμστερνταμ - Amsterdam Shopping Experience (ελεύθερη ημέρα) 

Πρωινό και ελεύθερη ημέρα. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τις φημισμένες αγορές της 

πόλης, όπως την Kalverstraat (πρώτος εμπορικός πεζόδρομος της Ευρώπης μετά τον Β' 

Παγκόσμιο πόλεμο) και την P.C Hooftstraat, η οποία φιλοξενεί παγκόσμιους οίκους 
μόδας. Μην παραλείψετε μια βόλτα στη γραφική περιοχή Jordaan και στους «Εννέα 

δρόμους» (9 Straatjes). Στα εμπορικά πολυκαταστήματα Bijenkorf και Magna Plaza 

(πρώην κτίριο του ταχυδρομείου, χτισμένο το 1895) μπορείτε να συνδυάσετε τις αγορές 
σας με καφέ ή γεύμα. 
5η μέρα: Άμστερνταμ - Πάρκο Κeukenhof - Αθήνα  

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι θα επισκεφθούμε το πάρκο με τις τουλίπες 

«Κeukenhof», που παραμένει ανοιχτό μόνο 2 μήνες το χρόνο, την άνοιξη. Θα 

θαυμάσουμε πολύχρωμα λουλούδια και πολλές τουλίπες μέσα σ’ ένα μοναδικό 
περιβάλλον με γραφικές λίμνες. Ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια μεταφορά στο 

αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

 

  

  

  

  

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::   

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με πτήσεις της KLM 

 3, 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Postillion Hotel Amsterdam 4*, Ozo 4*, Xo 
Blue Tower 4* ή παρόμοιο 

 Πρωινό καθημερινά 

 Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος 
 Είσοδος στο Πάρκο Keukenhof για τις αναχωρήσεις 14, 28/4 

 Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 

ετών 
 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φόρος διαμονής 235€ 
 Εισιτήρια εισόδων  

 Προαιρετική εκδρομή Ρότερνταμ, Χάγη, Ντελφτ 85€/άτομο 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  

 

Αναχωρήσεις 

 

Ημέρες 

 

Early Booking 1 

 

EarlyBooking2 

 

2κλινο 

 

1κλινο 

 

Παιδί 

14/04 

 
5 € 645 

 
€ 695 € 745 € +175 € 595 

28/04 

 
4 € 595 

 
€ 645 € 695 € +180 € 545 

02/06 

 
5 € 595 

 
€ 645 € 695 € +175 € 545 



 

 

 

 

 
 

Πτήσεις με KLM 

KL 1572 Αθήνα – Άμστερνταμ  05:45 – 08:20 

KL 1581 Άμστερνταμ  – Αθήνα  21:15 – 01:30 

  

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::  

 Το πάρκο Keukenhof θα είναι κλειστό στην αναχώρηση 2/6 
 Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα. 

 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό 

πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  
 Το Early Booking 1 ισχύει για κρατήσεις 2 μήνες πριν το ταξίδι για περιορισμένο 

αριθμό θέσεων. 

 Το Early Booking 2 ισχύει για κρατήσεις 1 μήνα πριν το ταξίδι και για περιορισμένο 

αριθμό θέσεων.  
 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 

ενήλικες, σε πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων.  

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη 
συγκατάθεση του άλλου γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για 

όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen 

ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι ελληνικών 
διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα 

ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  

 Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι 
εναλλασσόμενες 

 Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα (με επιστροφή) : ΑΒ2 

+€65, Α2 +€80, Α4 +€25, ΑΒ3 +€30, Α3 +€35. 
 Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο 

επιστρέφεται με το check out. 

 Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Συμμετοχής. 


