
 
 

 

 
 

       

        

        

        

        Μια πόλη χτιςμϋνη πϊνω ςε κανϊλια. Δρόμοι με πανύψηλα δϋντρα, ςπύτια με 
κουκλύςτικεσ προςόψεισ και μια νυχτερινό ζωό που θα την ζόλευαν πολλϋσ πρωτεύουςεσ 
τησ Ευρώπησ. Το Άμςτερνταμ τα ςυνδυϊζει όλα, μουςεύα, εξοχϋσ, πολιτιςτικϋσ 
εκδηλώςεισ, ρομαντικϋσ βόλτεσ. Όποιοσ κι αν εύναι ο λόγοσ μιασ ςύντομησ απόδραςησ 
από την καθημερινότητα, ςτο Άμςτερνταμ ςύγουρα θα βρεύτε αυτό που ζητϊτε. Ένα 
ταξύδι που ςύγουρα θα κϊνετε πολλϋσ φορϋσ ςτη ζωό ςασ. 
 

ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ 5 ΗΜΕΡΕ – 4 ΝΤΦΣΕ 24/12-28/12/2022 
 
1η ημέρα:  Άμςτερνταμ– ξενάγηςη πόλησ  
Άφιξη ςτο αεροδρόμιο του Schiphol. Παραλαβό από τον αντιπρόςωπο του γραφεύου μασ , 

επιβύβαςη ςτο  πούλμανκαι ξεκινϊμε την περιόγηςη ςτην πόλη, κατϊ τη διϊρκεια τησ οπούασ θα 

δούμε μεταξύ ϊλλων τον παραδοςιακό Μύλο του Ρϋμπραντ ςτισ όχθεσ του ποταμού Άμςτελ, το 

εντυπωςιακό "τϊδιο Αρϋνα", την πανύψηλη "Δυτικό Εκκληςύα", την Heineken, τα Ανϊκτορα, 

τον "πλωτό" κεντρικό ιδηροδρομικό ταθμό κ.ϊ. τη ςυνϋχεια θα ακολουθόςει μια βόλτα ςε 

ϋνα από τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεύα τησ πόλησ, τον γνωςτό ούκο COSTERDIAMONDS,για να 

παρακολουθόςετε την διαδικαςύα κοπόσ και επεξεργαςύασ των διαμαντιών. Για όςουσ από εςϊσ 

θϋλουν να ςυνεχύςουν την βόλτα τουσ τουσ προτεύνουμε  να επιβιβαςτούν ςε ϋνα από τα ποιο 

γνωςτϊ μϋςα πλοόγηςησ τα καραβϊκια για  να απολαύςουν μια καταπληκτικό κρουαζιϋρα ςτα 

κανϊλια τησ "Βενετύασ του Βορρϊ. την ςυνϋχεια Μεταφορϊ  ςτο ξενοδοχεύο , τακτοπούηςη ςτα 

δωμϊτια ςασ και ελεύθερο το υπόλοιπο τησ ημϋρασ . 



2η ημέρα  : Άμςτερνταμ -προαιρετική κρουαζιέρα ςτα Κανάλια .Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και 
ελεύθερη ημϋρα για βόλτα ςτα πανϋμορφα κανϊλια του Άμςτερνταμ 

.  

 3η ημέρα : Άμςτερνταμ – Προαιρετική εκδρομή Ρότερνταμ , Φαγή ,Ντελφτ                      
Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και ημϋρα ελεύθερη. όμερα ςασ προτεύνουμε μια προαιρετικό ημερόςια 
εκδρομό ςτο Ρότερνταμ , το Ντελφτ και τη Χϊγη .Θα θαυμϊςουμε ςτο Ρότερνταμ το μεγαλύτερο 
εμπορικό κϋντρο τησ Ολλανδύασ , τουσ επιβλητικούσ ουρανοξύςτεσ, τα πιο μοντϋρνα και 
ιδιαύτερησ αρχιτεκτονικόσ κτόρια , και τισ γϋφυρεσ Villemκαι Erasmus .  

 

την ςυνϋχεια θα επιςκεφτούμε το Ντϋλφτ, την πρώτη πρωτεύουςα του Ολλανδικού κρϊτουσ , 
μια ιςτορικό πόλη με το πανϋμορφο μεςαιωνικό κϋντρο τησ και τουσ μεγαλοπρεπεύσ βαςιλικούσ 
ναούσ. Σϋλοσ θα επιςκεφτούμε τη Χϊγη , ϋδρα των διεθνών δικαςτηρύων και του Ολλανδικού 
κοινοβουλύου , με το περύφημο ΄΄παλϊτι τησ Ειρόνησ΄΄ , τα μοναδικόσ ομορφιϊσ κτόρια που 
ςτεγϊζουν πρεςβεύεσ και υπουργεύα. Επιςτροφό ςτο Άμςτερνταμ το απόγευμα. 

4η ημέρα : Άμςτερνταμ – Ελεύθερη ημέραΠρωινό ςτο ξενοδοχεύο και ςόμερα  μπορεύτε να 
επιςκεφθεύτε τα φημιςμϋνα μουςεύα Van Gogh και Rijks(ϋξοδα ατομικϊ, χωρύσ ξενϊγηςη) η να 
επιςκεφθεύτε το παζϊρι των λουλουδιών , τα coffeeshops,τα εμπορικϊ καταςτόματα τησ πόλησ 
και να φωτογραφηθεύτε  ςτα πανϋμορφα κανϊλια τησ πόλησ. 

5η ημέρα : Άμςτερνταμ–Εκδρομή ZaanseSchans - Βόλενταμ- αεροδρόμιο . 
Πρωινό , χρόνοσ ελεύθεροσ το πρωύ και αφού ετοιμϊςουμε τα πρϊγματα μασ  θα ξεκινόςουμε την 
ημϋρα μασ διαςχύζοντασ  το κλαςικό τοπύο τησ Ολλανδικόσ εξοχόσ με τα Polders και τα μικρϊ 
κανϊλια. το φημιςμϋνο και πανϋμορφο χωριό ZaanseSchans θα θαυμϊςουμε τουσ 
παραδοςιακούσ ανεμόμυλουσ και θα ϋχουμε την ευκαιρύα να επιςκεφθούμε την φϊμπρικα των 



ξυλοπϊπουτςων. 

 

τη ςυνϋχεια θα αναχωρόςουμε για το γραφικό λιμανϊκι του Volendam -γεύμα προαιρετικϊ .Δεν 
θα ξεχϊςουμε να επιςκεφτούμε ϋνα τοπικό , παραδοςιακό τυροκομεύο , όπου ΄΄ η μικρό 
Ολλανδϋζα ΄΄, ντυμϋνη με παραδοςιακό φορεςιϊ , θα μασ εξηγόςει πωσ φτιϊχνουν τα τυριϊ και 
ςτη ςυνϋχεια θα ϋχουμε την δυνατότητα να δοκιμϊςουμε τισ γεύςεισ τουσ . Μεταφορϊ ςτο 
αεροδρόμιο όπου και θα πϊρουμε την πτόςη τησ επιςτροφόσ .- 

ΗΜΕΙΩΗ: Η ροό του προγρϊμματοσ ενδϋχεται να διαφοροποιηθεύ χωρύσ να 

παραλεύπεται κϊτι. 

ΠΣΗΕΙ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΠΣΗΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΗ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

24/12/2022 KLM 1572 Αθήνα - Άμστερνταμ 06:00 08.35 

28/12//2022 KLM 1581 Άμστερνταμ  – Αθήνα  20.55 01.05 

 

 

XO Hotels Park West 



 

 

Σιμή κατά άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο 465,00€ 

Σιμή κατά άτομο ςε μονόκλινο δωμάτιο επιβάρυνςη + 165,00€ 

Υόροι αεροδρομίου 200,00€ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ 

Σο νόμιςμα τησ Ολλανδύασ εύναι το Ευρώ (€). υναλλαγϋσ με πιςτωτικϋσ κϊρτεσ εύναι 

αποδεκτϋσ ςτα ξενοδοχεύα και ςτα μεγϊλα καταςτόματα.  

Ο ΚΑΙΡΟ 

Αυτό την εποχό οι θερμοκραςύεσ ςτο Άμςτερνταμ εύναι:  08 οC  ϋωσ 18οC 

 

ΔΙΑΥΟΡΑ ΩΡΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Ολλανδύα  βρύςκεται 1ώρα πύςω από την Ελλϊδα. 

ΣΗΛΕΥΩΝΙΚΕ ΚΛΗΕΙ 

Για τισ τηλεφωνικϋσ ςασ κλόςεισ από Ελλϊδα για Ολλανδύα : 00 31 + …… 

Για τισ τηλεφωνικϋσ ςασ κλόςεισ από Ολλανδύα  για Ελλϊδα: 00 30 + …… 

ΜΗΝ ΞΕΦΑΕΣΕ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΜΑΖΙ Α 

Οι πολλϋσ αποςκευϋσ ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ δυςκολεύουν τισ μετακινόςεισ κα ςασ 

εμποδύζουν να απολαύςετε το ταξύδι. Φροντύςτε λοιπόν φεύγοντασ να πϊρετε μαζύ ςασ 

μόνο τα απαραύτητα. Εμεύσ ετοιμϊςαμε μια μικρό λύςτα με κϊποια πρϊγματα που δεν 

πρϋπει να παραλεύψετε να πϊρετε μαζύ ςασ. 



 ΣΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟ Α ή ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ νέου τύπου με λατινικούσ 
χαρακτήρεσ. 

 Άνετα παπούτςια για περπϊτημα  
 Ομπρϋλα 
 Αν ακολουθεύτε κϊποια φαρμακευτικό αγωγό, βεβαιωθεύτε ότι ϋχετε μαζύ ςασ 

την αναγκαύα ποςότητα για όλη τη διϊρκεια του ταξιδιού, καθώσ και 
αντύγραφο τησ  

  ςυνταγόσ για την περύπτωςη που τα χϊςετε. 

 

 

 


