
 
 

Άμστερνταμ από Αθήνα 

5 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 09/06 

 
 

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ Πανόραμα - Πλατεία Μουσείων - Βόλενταμ -  Φάρμα τυριών 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση. Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Η πιο πρωτοποριακή 

πρωτεύουσα της Ευρώπης μας περιμένει να την εξερευνήσουμε! Τα μοναδικά κανάλια, η πολυπολιτισμικότητα 

των κατοίκων της, και οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες που δένουν τόσο αρμονικά με το παλιό, είναι μερικά από 
τα στοιχεία που καθιστούν το Άμστερνταμ ως μια από τις γοητευτικές μητροπόλεις της Ευρώπης. Η πανοραμική 

περιήγηση θα μας αποκαλύψει την υπέροχη και γεμάτη πράσινο ζώνη κατά μήκος του διάσημου ποταμού 
Άμστελ, το εντυπωσιακό γήπεδο «Arena» έδρα της τοπικής ομάδας «Ajax» και έναν από τους πιο όμορφους 

ανεμόμυλους της περιοχής. Στο κέντρο της πόλης θα δούμε την πολυπλοκότητα των καναλιών και στην πλατεία 

των Μουσείων θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο τον παλαιότερο οίκο διαμαντιών παγκοσμίως, τον γνωστό 
«House of Coster Diamonds» όπου θα γνωρίσουμε όλη τη διαδικασία παραγωγής από το αρχικό έως το τελικό 

στάδιο, ενώ στη συνέχεια θα δούμε ιστορικά κομμάτια, και πληθώρα διαμαντιών μέσα από την τεράστια συλλογή 
του. Συνεχίζουμε για το γνωστό ψαροχώρι του Βόλενταμ. Θα διασχίζουμε το κλασικό τοπίο της ολλανδικής 

εξοχής μέσα από τα απέραντα λιβάδια και τα αποξηραμένα (ανακτημένη γη από τη θάλασσα) πόλντερς. 
Φθάνοντας θα απολαύσουμε τη βόλτα μας στα στενά σοκάκια και το γραφικό λιμανάκι περπατώντας δίπλα σε 

πολύχρωμα καταστήματα λαϊκής τέχνης και παραδοσιακά μπιστρό/καφέ που σερβίρουν τοπικές λιχουδιές. Ο 

περίπατος μας στην προκυμαία, θα μας αποκαλύψει όλα τα σημεία εκείνα, όπου παλαιότερα μεταφόρτωναν τα 
τοπικά προϊόντα όπως ψάρια, γάλα και τυρί, ξεκινώντας έτσι το ταξίδι τους για της αγορές του Άμστερνταμ. Η 

εμπειρία για την ζωή στην Ολλανδική ύπαιθρο ολοκληρώνεται επισκεπτόμενοι μια τοπική φάρμα τυριών, όπου 
εκεί «η μικρή Ολλανδέζα» ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά, θα μας παρουσιάσει πως παρασκευάζονται τα 

πασίγνωστα τυριά. Στη συνέχεια σειρά έχει το εξαιρετικό και νόστιμο μέρος της επίσκεψης μας, καθώς θα έχουμε 

τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τους αμέτρητους συνδυασμούς των γεύσεων τους. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Διανυκτέρευση Άμστερνταμ. 

2η μέρα: Άμστερνταμ - «This is Holland» - κρουαζιέρα στα κανάλια 
Πρωϊνό. Συνάντηση στην ρεσεψιόν. Σήμερα θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο, δώρο του γραφείου μας, 

το εντυπωσιακό «This is Holland» όπου θα απολαύσουμε την απολυτή αίσθηση πτήσης, σε μια πρωτόγνωρη 

θεαματική εμπειρία 5 διαστάσεων! Πάρτε τη θέση σας, δέστε τη ζώνη σας, αφήστε τον αέρα να χαϊδεύει τα 
μαλλιά σας, και πετάξτε μαζί μας, πάνω από τα αξιοθέατα της Ολλανδίας και τα πανέμορφά τοπία της. Το «This 

is Holland» χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας παρέχοντάς μας μια βιωματική αίσθηση πτήσης. 
Μέσω της εναέριας προοπτικής που μας προσφέρει και χάρη στα εκπληκτικά ειδικά 5D εφέ θα νιώθετε ότι πετάτε 

πάνω από όλη την χώρα απολαμβάνοντας με όλες σας τις αισθήσεις την μοναδική αυτή εμπειρία, γεμίζοντας 
αξέχαστες εικόνες. Στη συνέχεια ακολουθεί η κρουαζιέρα δώρο του γραφείου μας, στα χαρακτηριστικά κανάλια 

του Άμστερνταμ. Η πλοήγηση μέσα τον λαβύρινθο των καναλιών διπλά στα παλιά αρχοντικά και τις όμορφες 

γέφυρες, θα είναι αφορμή για άπειρες και μοναδικές φωτογραφίες! Αμέσως μετά η μέρα μας συνεχίζεται 
ελεύθερη. Περπατήστε κατά μήκος των καναλιών και απολαύστε ένα καφέ ή γεύμα σε κάποιο από τα αμέτρητα 

καφέ/μπαρ και εστιατόρια. Το Άμστερνταμ είναι μια πόλη δεμένη με το νερό, με πολλούς πεζόδρομους και 
απίστευτα όμορφες πλωτές οδούς. Απολαύστε την! Διανυκτέρευση.  

3η μέρα: Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη (προαιρετικά) 

Πρωϊνό. Συνάντηση στη ρεσεψιόν. Στη σημερινή προαιρετική εκδρομή μας, θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε τις άλλες μεγάλες Ολλανδικές πόλεις Ρότερνταμ και Χάγη όπως και την μοναδική Μεσαιωνική πόλη 

του Ντελφτ. Στο Ρότερνταμ θα γνωρίσουμε την πόλη που φιλοξενεί το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης 
Οι ουρανοξύστες, τα εκθαμβωτικά μοντέρνα κτίρια και οι εντυπωσιακές γέφυρες 'Willem & Erasmus' 

παρουσιάζουν μια φουτουριστική αρχιτεκτονική που καθηλώνει. Χάγη, μια «αριστοκρατική» πόλη, όντας η 
Διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, και η Έδρα Διεθνών Οργανισμών όπως και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. 



Φιλοξενεί το περίφημο Διεθνές Δικαστήριο γνωστό και ως «Παλάτι της Ειρήνης» όπου μαζί με τις όμορφες 
αριστοκρατικές επαύλεις και τα μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα που στεγάζουν Υπουργεία και 

Πρεσβείες συγκροτεί την πιο κομψή ολλανδική πόλη. Συνεχίζουμε για το Ντελφτ, πρώτη πρωτεύουσα του 
Ολλανδικού κράτους. Μια ιστορική πόλη που με το πανέμορφο μεσαιωνικό της κέντρο, τα ιδιαίτερα κανάλια, το 

θαυμαστό δημαρχείο της και τους μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς σε μεταφέρει σε μια άλλη εποχή! Επιστροφή 

το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση Άμστερνταμ. (Κόστος συμμετοχής 85€).  
 

4η μέρα: Ελεύθερη Ημέρα - Amsterdam Shopping Experience 
Πρωϊνό. Ελεύθερη ημέρα να απολαύσετε το «Amsterdam Shopping Experience». Το Άμστερνταμ ως παγκόσμιο 

κέντρο εμπορίου, φημίζεται για τις αγορές του. Μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα σας, σε μια από τις 
φημισμένες αγορές της πόλης, όπως στην Kalverstraat και στην P.C Hooftstraat η οποία φιλοξενεί τους 

παγκόσμιους οίκους μόδας. Δεν πρέπει να παραλείψετε μια βόλτα στην γραφική περιοχή Jordaan και στους 

φημισμένους 'Εννέα δρόμους' (9 Straatjes). Επίσης στα μεγάλα εμπορικά πολυκαταστήματα όπως το Bijenkorf 
και το Magna Plaza (πρώην κτίριο του κεντρικού ταχυδρομείου, χτισμένο το 1895) μπορείτε να βρείτε πληθώρα 

προϊόντων όπως, και να απολαύσετε παράλληλα ένα καφέ ή γεύμα. Διανυκτέρευση Άμστερνταμ.  
5η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Schans (ανεμόμυλοι) - Αθήνα 

Πρωϊνό και παράδοση του δωμάτιου μας. Αναχώρηση με τις αποσκευές μας για το παραδοσιακό χωριό των 

ανεμόμυλων. Θαυμάστε τους πολύχρωμους ολλανδικούς ανεμόμυλους που είναι «σήμα κατατεθέν» της χώρας 
και ανακαλύψτε την λειτουργία τους. Δείτε τα χαρακτηριστικά ξυλοπάπουτσα, αποκτήστε τα τελευταία 

σουβενίρ, και απολαύστε μια ζεστή τοπική σοκολάτα πριν την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής. 

 
 

 

 
 

 
Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με KLM 

• 4 διανυκτερεύσεις στο Niu Fender Amsterdam 4* ή παρόμοιο 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 

• Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος 

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

 

Δεν περιλαμβάνονται:  

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 195€ 

• Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων  

• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 

Πτήσεις με KLM: 

Ημ/νια Από Προς Ώρα αναχώρησης Ώρα Άφιξης Αριθμός Πτήσης 

09/06 Αθήνα Άμστερνταμ 06.00 08.30 KL 1572 

13/06 Άμστερνταμ Αθήνα 20.55 01.10 KL 1581 

 

Γενικές σημειώσεις: 
1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το 

ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

2. Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.  
3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 

κλίνη εκτός εξαιρέσεων. 
4. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

5. 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.  

Κόστος κατ’ άτομο 

Early booking Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

595€ 645€ +145€ 545€ 



6. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες 
7. Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα (με επιστροφή) : ΑΒ2 +€65, Α2 +€80, Α4 +€25, 

ΑΒ3 +€30, Α3 +€35. 
8. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out. 

9. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των Γενικών Όρων Συμμετοχής όπως αναφέρονται στο site μας www.roundtravel.gr. 

 

http://www.roundtravel.gr/

