ΚΕΝΤΡΙΚΟ:
Μητροπόλεως 16
τηλ. 2310 284.300, 284.880,
284.113, 2311 274.980

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Μητροπόλεως 18 – 3ος όροφος
τηλ 2310 284 315

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:
Πόντου 88
τηλ. 2310 43.43.53

ΝΕΑΠΟΛΗ:
Ανδ. Παπανδρέου 73
Τηλ. 2310 63.68.12

www.athoshellas.gr

athostravel

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ
Μέρα 1η : Θεσσαλονίκη - Άμστερνταμ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’
και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Μπορείτε να
απολαύσετε προαιρετικά μία κρουαζιέρα στα όμορφα κανάλια της πόλης. Τα πλοιάρια αυτά που αποτελούν μέρος της
αστικής συγκοινωνίας θα σας δώσουν τη δυνατότητα να διασχίσετε τα κανάλια και να γνωρίσετε και να φωτογραφίσετε
τα πλοιάρια-κατοικίες που βρίσκονται στις όχθες. Αξίζει ακόμη να δείτε , τους πάγκους με τους πλανόδιους ανθοπώλες
που πουλάνε τουλίπες από το Άμστερνταμ, τη λουλουδαγορά Σίγκελ, τα φωτισμένα κανάλια, τα αμέτρητα ποδήλατα και
να απολαύσετε τις λατέρνες που γεμίζουν με μουσική τους δρόμους.
Μέρα 2η : Περιήγηση πόλης
Πρόγευμα και σήμερα θα περιηγηθούμε στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, που επιπλέει στη θάλασσα. Το σκηνικό
της πόλης συνθέτει την εικόνα ενός τεράστιου υπαίθριου μουσείου που με την πολυπολιτισμικότητά των κατοίκων της
και την ποικιλία των γεύσεων που προσφέρουν τα εστιατόρια της, την έχουν καταστήσει μια από τις γνωστότερες
και ωραιότερες μητροπόλεις της Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε με μια πανοραμική περιήγηση από το ιστορικό κέντρο, το
οποίο οριοθετείται από τρία ημικυκλικά τεχνητά κανάλια, οι όχθες των οποίων ενώνονται με 400 μικρές και μεγαλύτερες
γέφυρες για να δούμε μεταξύ άλλων τον παραδοσιακό μύλο του Ρέμπραντ, το εντυπωσιακό στάδιο «Αρένα», το Βασιλικό
μουσείο Rijksmuseum, το οποίο είναι σ’ ένα γοτθικό παλάτι του 1885 και φιλοξενεί τα πιο γνωστά έργα ζωγραφικής της
χώρας. Μη ξεχνάμε πως οι Ρέμπραντ, Βερμέερ, Φρανς Χαλς, ο τραγικός ζωγράφος του 19ου αιώνα και υστερότερος
μάγος της οραματικής ζωγραφικής Πιέτ Μοντριάν, ήταν όλα παιδιά της Ολλανδίας. Θα συνεχίσουμε με τη πανύψηλη
Δυτική εκκλησία, το μοναδικό παλάτι του βασιλιά και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα αξιοθέατα του κέντρου. Το απόγευμα
στον ελεύθερο χρόνο σας, απολαύστε έναν καφέ στα περίφημα Brown Café και δοκιμάστε μεταξύ άλλων ψητό ψωμί από
το Σουρινάμ, αγοράστε παλιές μάσκες από την Ιάβα και υφάσματα στον αργαλειό από το Μαρόκο.
Μέρα 3η : Άμστερνταμ - Ψαροχώρια Marken και Volendam. (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρωινό και για όσους επιθυμούν θα αναχωρήσουμε για τα γνωστά ψαράδικα χωριά Marken και Volendam, που
έχουν διατηρήσει τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα και βρίσκονται στις όχθες της άλλοτε λιμνοθάλασσας Ζοιντρζε. Θα
κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια του ομώνυμου χωριού, όπως και στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Κατά τη διάρκεια
της εκδρομής θα επισκεφθούμε ένα μύλο και ένα παραδοσιακό τυροκομείο, όπου θα μας εξηγήσουν πως φτιάχνονται
τα τυριά και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. Το απόγευμα, επιστροφή στο
Άμστερνταμ. Το βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στα περίφημα κόκκινα φανάρια.
Μέρα 4η : Άμστερνταμ – Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ για την απ’ ευθείας πτήση της επιστροφής μας στη
Θεσσαλονίκη. Άφιξη το μεσημέρι με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 5ήμερη εκδρομή περιλαμβάνεται μια επιπλέον ελεύθερη ημέρα στο Άμστερνταμ.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
Πρωινό καθημερινά
Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Ταξιδιωτική ασφάλιση
Δεν περιλαμβάνονται
Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Ημέρες

4

5

Αναχωρήσεις

ΚΑΘΕ
ΠEMΠΤΗ
&
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΑΘΕ
KYRIAKH
&
ΤΡΙΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

(με TRANSAVIA/AIRSERBIA/TURKISH)
Ξενοδοχείο

Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλινου

OMEGA 3* / CENTRAL PARK 3*

169

119

259

B.W.APOLLO MUSEUM CITY CENTRE 3* /
B.W. PLUS BLUE SQUARE 4*

189

129

299

APOLLO AMLERE CITY CENTRE 4*/
B.W. DELPHI 4*

209

139

339

ARENA 4* / HAMPSHIRE BEETHOVEN 4*

225

149

359

WESTCORD ART 4*

245

159

409

DIE PORT VAN CLEVE 4* / GRAND DOWNTOWN 4*

275

169

459

ROYAL AMSTERDAM 4*

289

179

499

MOVENPICK CITY CENTRE /
HAMPSHIRE REMBRANT SQ 4*

305

189

525

OMEGA 3* / CENTRAL PARK 3*

205

135

319

B.W.APOLLO MUSEUM CITY CENTRE 3* /
B.W. PLUS BLUE SQUARE 4*

235

149

379

APOLLO AMLERE CITY CENTRE 4*/ B.W. DELPHI 4*

255

159

419

ARENA 4* / HAMPSHIRE BEETHOVEN 4*

275

169

455

WESTCORD ART 4*

299

189

515

DIE PORT VAN CLEVE 4* / GRAND DOWNTOWN 4*

339

205

589

ROYAL AMSTERDAM 4*

359

215

629

MOVENPICK CITY CENTRE /
HAMPSHIRE REMBRANT SQ 4*

379

225

675

Σημειώσεις

Πτήσεις
TRANSAVIA
Φόροι
αερ/μιου 75ε

Πακέτο
μεταφορών
αεροδρομίου &
ξεναγήσεων 110 ε

Στις πτησεις της TRANSAVIA περιλαμβανονται 1 αποσκευη εως 15 κιλα ανα 2 ατομα και 1 χειραποσκευη εως 8 κιλα ανα ατομο.
Κόστος επιπλέον αποσκευής 40ε.

