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1η ΜΕΡΑ:  Αθήνα- Άμστερνταμ (Ξενάγηση πόλης) 
 
Άφιξη στο αεροδρόμιο “Schiphol”, συνάντηση με τον ελληνόφωνο ξεναγό  και άμεση αναχώρηση για την περιήγησή μας 
στην μαγευτική πόλη του Άμστερνταμ. 
Ο παραδοσιακός “Μύλος του Rembrandt” στις όχθες του ποταμού 
Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», το μουσείο ζυθοποιείας 
της “Heineken”, το επιβλητικό μουσείο ιστορίας και τέχνης 
“Rijksmuseum”, η πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό 
Παλάτι του Βασιλιά», ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά 
από τα πολλά στοιχεία μιας πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα. 
 Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται με την κρουαζιέρα στα κανάλια 
του ποταμού Άμστελ όπου θα θαυμάσουμε εν πλώ τις όμορφες 
γέφυρες και τα σπίτια με τις ιδαίτερες μετώπες. Το μεσημέρι 
μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά σας.Το 
βράδυ σας προτείνουμε έναν περίπατο στην περίφημη Red Light 
District, συνοδεία του έμπειρου ξεναγού μας για να απολαύσετε 
όλα τα πικάντικα θεάματα που προσφέρει η περιοχή. Τα διάσημα 
κόκκινα φώτα στις βιτρίνες είναι εντυπωσιακά απέναντι από τα κομψά και όμορφα παλαιά σπίτια στα κανάλια, ενώ ακόμη 
και τα παραμυθένια φώτα που ευθυγραμμίζονται με τις γέφυρες, τη νύχτα είναι χρωματισμένα κόκκινα. 
 

 

2η ΜΕΡΑ: Άμστερνταμ - Ελέυθερη ημέρα 
 
Η σημερινή ημέρα είναι στη διάθεσή σας.Εμείς σας προτείνουμε 
να επισκεφτείτε με την βοήθεια του αρχηγό μας ένα από τα 
μεγαλύτερα αδαμαντοκοπεία της πόλης, τον γνωστό οίκο 
Cοster Diamonds που ιδρύθηκε το 1840, όπου θα 
παρακολουθήσετε όλα τα στάδια της διαδικασίας κοπής και 
επεξεργασίας των διαμαντιών, ενώ θα σας δοθεί η ευκαιρία να 
θαυμάσετε μοναδικά ιστορικά «κομμάτια» ανεκτίμητης 
αξίας.Μετά το τέλος της επίσκεψης σας προτείνουμε να 
επισκεφτείτε τα φημισμένα μουσεία Van Gogh (εισιτήριο 14€) 
και Rijks (εισιτήριο 12,5€) που βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Ο 
αρχηγός μας θα είναι στη διαθεσή σας για να σας βοηθήσει να 
αποφύγετε τις ουρές των μουσείων και να σας συμβουλέψει για 
τα συμαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος μέσα σε αυτά. 
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3η ΜΕΡΑ: Άμστερνταμ - Προαιρετική Εκδρομή σε Ρόττερνταμ, Ντελφτ,Χάγη 
 
Η σημερινή μέρα σας δίνει τη δυνατότητα να επισκεφτείτε προαιρετικά το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι του κόσμου, το 
Ρόττερνταμ, το πανέμορφο Ντελφτ και την έδρα των Διεθνών 
Δικαστηρίων, τη Χάγη. Το Ρόττερνταμ με τους ουρανοξύστες, τα 
μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα, τις 
εντυπωσιακές γέφυρες «Willem» γνωστή ως χρυσή γέφυρα και 
«Erasmus» η γέφυρα που ενώνει τον Βορρά με τον Νότο της 
πόλης, γνωστή και ως De Zwaan (ο κύκνος) λόγω του σχήματός 
της.Θα συνεχίσουμε με το Ντελφτ την πρώτη πρωτεύουσα του 
Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική πόλη με το πανέμορφο 
μεσαιωνικό κέντρο της, που αποτελείται από σπίτια του 17ου και 
18ου αιώνα και τους μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς, 
θαυμάσια δημόσια κτίρια, υπαίθριες αγορές και έναν εκπληκτικό 
αριθμό μουσείων.Τελευταία στάση της σημερινής προαιρετικής 
μας εκδρομής, η Χάγη. Η μεγαλύτερη Ολλανδική πόλη στην 
Βόρεια θάλασσα, η έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο Παλάτι της Ειρήνης, 
τις Πρεσβείες και τα μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν Υπουργεία. 
 

 
4η ΜΕΡΑ: Η μέρα της επιστροφής μας 
 

Μετά το πρωινό, ελεύθερος χρόνος μέχρι νωρίς το μεσημέρι 
όπου θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο για τα γνωστά 
ψαράδικα χωριά Marken και Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα 
στενά σοκάκια του ομώνυμου νησιού, όπως και στο γραφικό 
λιμανάκι του Volendam. 
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφτούμε ένα τοπικό, 
παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «η μικρή Ολλανδέζα», 
ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πως 
παρασκευάζουν τα τυριά και στη συνέχεια θα έχουμε τη 
δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Επίσης θα 
προβληθεί σε ειδικό χώρο ολιγόλεπτη ταινία στα ελληνικά για 
τον τρόπο και την τεχνική που χρησιμοποίησαν οι Ολλανδοί 
στην κατασκευή των φραγμάτων.Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή στην Ελλάδα. 

 

 

 

 
 
 


