Ολλανδία: Χρήσιμες Πληροφορίες
Αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε την Ολλανδία, δεν πρόκειται να απογοητευτείτε. Τα παραδοσιακά αξιοθέατα ‐
κανάλια, ανεμόμυλοι τόσο διαφορετικοί από αυτούς του Αιγαίου, λουλούδια, καλοδιατηρημένα χωριά ‐ παραμένουν
αναλλοίωτα, υπάρχουν όμως τόσα ακόμη πράγματα να δει κανείς. Εκπληκτικά μουσεία και αίθουσες τέχνης. αρχαίες
πόλεις και κωμοπόλεις. Ανακαλύψτε την καταπληκτική αγορά τυριών του Αλκμάαρ, το εργοστάσιο πορσελάνης του
Ντελφτ, ένα οίκο κοπής διαμαντιών στο Άμστερνταμ, ή απλά ξεκουραστείτε σ' ένα παραδοσιακό «καφέ». Πολύ απλά
εσείς θα αποφασίσετε!
Τοπική ώρα: Η Ολλανδία είναι μία ώρα πίσω από την ώρα της Ελλάδας(πχ.όταν εδώ είναι 12 το μεσημέρι εκεί είναι 11 πμ).
Τοπικό νόμισμα: Όπως και όλες οι χώρες‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01.01.02 ‐ έχει σαν επίσημο νόμισμα το
Ευρώ.
Γλώσσα: Ολλανδικά. Μιλιούνται επίσης ευρέως τα Αγγλικά και τα Γερμανικά.
Τηλέφωνα: Για να καλέσετε από την Ελλάδα στην Ολλανδία: 0031
Για να καλέσετε από την Ολλανδία στην Ελλάδα: 0030
Ταξιδιωτικά έγγραφα: Μπορείτε να ταξιδεύσετε με νέου τύπου ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες), ή με νέου τύπου
διαβατήριο. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων θα πρέπει να ενημερωθούν από το προξενείο τους (πιθανή ανάγκη βίζας).
Φιλοδωρήματα: Δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά πάντα είναι ευπρόσδεκτα.
Τι μπορείτε να γευθείτε: Στο Άμστερνταμ είναι πολύ εύκολο να βρείτε εστιατόρια που σερβίρουν πολυνησιακή, ασιατική,
σουριναμέζικη, ινδονησιακή, μεξικάνικη και ιταλική κουζίνα, φαλάφελ, γύρο και τηγανιτές πατάτες, αλλά πολύ δύσκολο να
δοκιμάσετε έστω και ένα πιάτο αυθεντικής ολλανδικής κουζίνας, με εξαίρεση τις προαναφερθείσες πατάτες, που
σερβίρονται με μαγιονέζα σε συσκευασίες take away και θεωρούνται, από τη νεολαία της πόλης, αν μπορεί κανείς να
εμπιστευτεί τα γευστικά γούστα της νεολαίας, εθνικό πιάτο.
Τι αξίζει ακόμα να δείτε:
• Την πλατεία Νταμ με το εντυπωσιακό θερινό ανάκτορο της βασίλισσας. Εδώ αξίζει τον κόπο να αφιερώσετε αρκετό
χρόνο για να θαυμάσετε το παλάτι.
• Το μουσείο Βαν Γκογκ.
• Το σπίτι της Άννα Φρανκ, όπου έγραψε το περίφημο ημερολόγιο της.
• Την περίφημη περιοχή Jordaan με τα κανάλια και τους δρόμους αποκλειστικά με ονόματα λουλουδιών και δέντρων.
• Την πλατεία Μuseumplein που φιλοξενεί το Βασιλικό Θέατρο Συναυλιών, καθώς και τρία από τα πλέον ενδιαφέροντα
μουσεία της πόλης.
• Τον βοτανικό κήπο Hortus Botanicus δίπλα τον ζωολογικό κήπο.
• Την κοντινή Χάγη και το Ρότερνταμ.
Τι μπορείτε να αγοράσετε:
Άμστερνταμ: Σοκολάτες, διαμάντια, αντίκες, τυρί και βολβούς για φυτά και λουλούδια.
Χάγη: Παραδοσιακά γλυκά Haagse Hopjes.
Βόλενταμ: Ξύλινα τσόκαρα και χειροποίητες δαντέλες.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ‐ΜΑΡΚΕΝ‐ΒΟΛΕΝΤΑΜ 25 χλμ.
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ‐ ΧΑΓΗ
60 χλμ.
ΧΑΓΗ ‐ ΝΤΕΛΦΤ
13 χλμ.
ΝΤΕΛΦΤ ‐ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ
16 χλμ.
ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ ‐ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
76 χλμ.
Το Άμστερνταμ είναι μια από τις ομορφότερες μικρές πόλεις στον κόσμο. Τα κανάλια, τα παγκοσμίου φήμης μουσεία και τα
ιστορικά αξιοθέατα καθιστούν το Amsterdam μια από τις πιο ρομαντικές και ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης.
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Στην πόλη του Άμστερνταμ, τη ζωή και τη κουλτούρα χαρακτηρίζει η έννοια της ανοχής και της ποικιλομορφίας. Έχει όλα τα
πλεονεκτήματα μιας μεγάλης πόλης: τον πολιτισμό, τη νυχτερινή ζωή, τα διεθνή εστιατόρια, εξυπηρετικό συγκοινωνιακό
δίκτυο ‐ ενώ ταυτόχρονα είναι μια ήσυχη πόλη, με ανύπαρκτο κυκλοφοριακό πρόβλημα χάρη στους "υδάτινους δρόμους"
(κανάλια) που διασχίζουν ολόκληρη την πόλη. Οι αποστάσεις μέσα στην πόλη ειναι μικρές και μπορείτε να φτάσετε
γρήγορα και εύκολα στον προορισμό σας. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ποδήλατο για μια πιο αυθεντική εμπειρία. (Η
πόλη, άλλωστε, ενδείκνυται για βόλτες με ποδήλατο, καθώς είναι επίπεδη και διαθέτει ποδηλατόδρομους.)
Βασικές Πληροφορίες:
Πληθυσμός: 751,000
Χώρα: Κάτω Χώρες (Ολλανδία)
Τουριστικά Αξιοθέατα στο Άμστερνταμ:
Το κυριότερο τουριστικό αξιόθεατο στο Άμστερνταμ είναι τα μουσεία. Όλοι γνωρίζουν το Rijksmuseum, το μουσείο του Van
Gogh και το Stedelijk Museum (κρατικό μουσείο σύγχρονης τέχνης), αλλά υπάρχουν ακόμα περισσότερα. Συγκεκριμένα, το
Άμστερνταμ έχει πάνω από πενήντα (50) μουσεία, τα οποία προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
Coffeeshops
Στα Coffeeshops στην Ολλανδία επιτρέπεται η πώληση μικρής ποσότητας κάνναβης ενώ υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο και
φορολογία.Δεν επιτρέπεται η πώληση κάνναβης σε άτομα κάτω των 18 ετών καθώς και η πώληση ποσότητας άνω των 5g σε
κάθε πελάτη. Απαγορεύονται αυστηρά τα σκληρά ναρκωτικά.
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Το Άμστερνταμ έχει ένα ευρύ φάσμα από ψυχαγωγικά και πολιτιστικά αξιοθέατα, από τα συναρπαστικά παλαιά κτήρια,
όπως το Oude Kerk, έως το μοναδικό μουσείο μαριχουάνας(Hash Museum) .
Τα μουσεία είναι τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα στο Άμστερνταμ. Όλοι ξέρουν το Rijksmuseum, το Van Gogh Museum και
το Stedelijk, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά περισσότερα. Το Άμστερνταμ έχει πάνω από πενήντα μουσεία που προσελκύουν
πολλά εκατομμύρια επισκέπτες κάθε έτος. Οι περιοχές που ακολουθούν και τα μνημεία επίσης είναι ενδιαφέρουσες και
είναι ένα ουσιαστικό μέρος της εμπειρίας του Άμστερνταμ.
Oude Kerk
Αυτή η παλαιά εκκλησία με τα μικρά σπίτια που προσκολλώνται στις πλευρές της, παραμένει ένα ήρεμοo σημείο στην
καρδιά της ξέφρενης περιοχής με τα Κόκκινα Φανάρια. Τα κτήρια της, ειδικά το οκτάγωνο κωδωνοστάσιο με ύφος γοτθικό‐
αναγεννησιακό χρησιμοποιήθηκε από τους ναυτικούς για να πάρουν τα ρουλεμάν τους.
Η πλατεία Dam
Η πλατεία Dam είναι το κέντρο και η καρδιά του Άμστερνταμ, αν και υπάρχουν αναμφισβήτητα πιο ωραίες περιοχές στην
πόλη. Σαν ιστορική περιοχή εντούτοις, είναι συναρπαστικό και αξίζει το χρόνο να το δείτε. Η πλατεία Dam έχει δει πολλά
ιστορικά δράματα να ξετυλίγονται κατά τη διάρκεια των ετών, και ήταν παραδείγματος χάριν, η περιοχή υποδοχής για τον
Napoleon και τα στρατεύματά του κατά τη διάρκεια της κατάληψης της πόλης το 1808. Η εντυπωσιακή ιστορία της
πλατείας είναι καλά τεκμηριωμένη στο Ιστορικό μουσείο του Άμστερνταμ. Το Βασιλικό Παλάτι (Koninklijk Paleis) που
εξουσιάζει την πλατεία, χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως δημαρχείο και η κλασσική πρόσοψή του και τα λεπτά γλυπτά του
προορίστηκαν να δοξάσουν την πόλη του Άμστερνταμ και την κυβέρνησή του. Αντίθετα με την ταραχώδη ιστορία του, η
πλατεία είναι τώρα μια ένα ήρεμο μέρος και προσφέρει καταφύγιο στις εκατοντάδες περιστέρια και τουρίστες ώστε να
ξεκουράσουν τα κουρασμένα πόδια τους.
Begijnhof
Ένα στενό, θολωτό πέρασμα οδηγεί σε αυτόν τον γοητευτικό κήπο που περιβάλλεται από τα παλαιά σπίτια. Τα σπίτια στην
αυλή τα κατείχε κάποτε ο μοναχός Beguine nuns και είναι ακόμα και σήμερα σπίτι για τις ανύπαντρες γυναίκες. Στο κέντρο
από το γρασίδι είναι μια μεσαιωνική εκκλησία και στον αριθμό 34 βρίσκεται το παλαιότερο σπίτι στο Άμστερνταμ. Η
είσοδος είναι από τη Spui και υποδεικνύεται από ένα χαραγμένο σημάδι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά πρέπει να είστε
ήσυχοι!
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Τα κανάλια του Άμστερνταμ
Τα πολλά κανάλια έχουν οδηγήσει το Άμστερνταμ ώστε να γίνει γνωστό ως «Βενετία του Βορρά». Και έτσι, ένα ταξίδι στο
Άμστερνταμ δεν είναι πλήρες χωρίς μια κρουαζιέρα στα κανάλια. Μια κρουαζιέρα στα κανάλια μπορεί να είναι και
συναρπαστική και χαλαρωτική κατά την ημέρα, αλλά και γοητευτική και ρομαντική τη νύχτα όταν φωτίζονται πολλά από τα
σπίτια και τις γέφυρες . Τα τέσσερα κύρια κεντρικά κανάλια της πόλης είναι το Prinsengracht, το Herengracht, το
Keizersgracht και ο Singel. Υπάρχουν επίσης πολυάριθμα μικρότερα κανάλια στη γειτονιά Jordaan, εκ των οποίων είναι
ιδιαίτερα ευχάριστα το Brouwersgracht, το Bloemgracht και το Leliegracht.
Magere Brug
Από τις γέφυρες του Άμστερνταμ περίπου στο 1280 η πιο διάσημη είναι το Magere Brug ή αλλιώς η «Skinny Bridge»
(μεμβρανοειδής γέφυρα). Είναι μια παραδοσιακή διπλό‐φυλλη, ολλανδική σπαστή γέφυρα που συνδέει τις όχθες του
ποταμού Amstel. Περίπου κάθε είκοσι λεπτά, η γέφυρα ανοίγει για να αφήσει τα πλοία να περάσουν. Η αρχική γέφυρα
χτίστηκε το 1670, αλλά καθώς η κυκλοφορία στον Amstel αυξήθηκε, μια πιο μεγάλη γέφυρα χτίστηκε για να
αντικαταστήσει την προηγούμενη μικρότερη.
Jordaan
Το Jordaan του Άμστερνταμ, κάποτε μια περιοχή εργατικής τάξης, σήμερα είναι πολύ γνωστό και επιζητούμενο. Οι
ανακαινισμένες αποθήκες εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, και το Jordaan κατοικείται τώρα από ένα ζωηρό
μίγμα σπουδαστών, ευκατάστατων επιχειρηματιών και δημιουργικών επαγγελματιών. Το Jordaan έχει μια πολύ όμορφη
ατμόσφαιρα με τα στενά δρομάκια του, τα γραφικά κανάλια, τα καφέ του, τις γκαλερί τέχνης και τα μοναδικά
καταστήματα. Μπορείτε εύκολα να χαθείτε σε έναν ευχάριστο περίπατο μέσα στα γοητευτικά δρομάκια που συνδέουν τα 3
κύρια κανάλια.
Rembrandtplein (πλατεία)
Η Rembrandtplein είναι ευθυγραμμισμένη με τα μπαρ, τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τα ξενοδοχεία και είναι έτσι ένας
μαγνήτης τουριστών. Ένα δημοφιλές κέντρο νυχτερινής ζωής, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τα παραδοσιακά ολλανδικά
μπαρ που παίζουν πραγματική ολλανδική μουσική. Το καλοκαίρι, οι πεζόδρομοι ξεχειλίζουν από τους ανθρώπους που
απολαμβάνουν ένα ποτό και χαζεύουν τον κόσμο που περνάει. Στο κέντρο της πλατείας είναι ένα μικρό αλλά ευχάριστο
πάρκο όπου μπορείτε να χαλαρώσετε ή να αποτείνετε φόρο τιμής στο άγαλμα του Rembrandt. Γύρω από την περιοχή θα
βρείτε επίσης ποιοτικά βραδινά μαγαζιά, τους ομοφυλοφιλικούς τόπους συναντήσεως, τους σεβαστούς εμπόρους
διαμαντιών και τα αναπόφευκτα ελκυστικά καταστήματα με τουριστικά.
Leidseplein (πλατεία)
Η Leidseplein ή πλατεία Leidse είναι ένα από τα δημοφιλέστερα κέντρα του Άμστερνταμ για τη νυχτερινή της ζωή. Με
πολλά εστιατόρια, clubs, coffeeshops, κινηματογράφους και θέατρα στην περιοχή, η Leidseplein είναι ένα παλλόμενο και
ζωηρό μέρος. Στα θερμά θερινά βράδια, οι τουρίστες και οι ντόπιοι εκμεταλλεύονται εξίσου τις υπαίθριες τοποθεσίες των
μπαρ για μερικά ατελείωτα και χαλαρά ποτά με φίλους. Οι πλανόδιοι μουσικοί, οι ζογκλέρ, οι fire‐eaters και άλλοι
performers ζωντανεύουνε την πλατεία, συχνά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Η αγορά Albert Cuyp
Η Albert Cuypmarkt είναι αναμφισβήτητα η πιο γνωστή και η πιο πολυάσχολη υπαίθρια αγορά στην Ευρώπη. Προσελκύει
χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, και είναι ιδιαίτερα τα Σάββατα. Υπάρχουν πάνω από 300 πάγκοι και τα αγαθά ποικίλουν
από φρέσκα προϊόντα, ως ενδύματα και μικροπράγματα, με τις χαμηλότερες τιμές στο Άμστερνταμ. Η αγορά βρίσκεται
μέσα στην περιοχή Pijp, που περιβάλλεται από πολλά ευχάριστα καφέ και μικρά καταστήματα. Υπάρχουν και άλλες
συνηθισμένες και τακτικές υπαίθριες αγορές στο Άμστερνταμ.
Artis ZOO ‐ Ο Ζωολογικός Κήπος
Δεξιά από το κέντρο του Άμστερνταμ, μπορείτε επίσης να βρείτε τον παλαιότερο ζωολογικό κήπο της Ολλανδίας.
Αποτελείται από τέσσερις κύριες περιοχές: Ζωολογικός Κήπος, Πλανητάριο, Βοτανικοί Κήποι και Γεωλογικό και Ζωολογικό
Μουσείο. Στο ζωολογικό κήπο μόνο, θα βρείτε ζώα από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, ένα μοναδικό κανάλι‐ ενυδρείο σας
παρουσιάζει ποιά ζώα περιπλανώνται στα κανάλια του Άμστερνταμ. Το πλανητάριο προσφέρει στα παιδιά ένα ταξίδι στο
σύμπαν. Στους ήσυχους κήπους, μπορείτε να βρείτε πολλά παλαιά δέντρα και αγάλματα σύγχρονων καλλιτεχνών καθώς
επίσης και ένα εντυπωσιακό θερμοκήπιο τροπικών δασών. Το γεωλογικό μουσείο σας παρουσιάζει πώς ο πλανήτης έχει
εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 4 δισεκατομμύριο ετών.
Vondelpark
Το Vondelpark βρίσκεται στο νότο του Άμστερνταμ, ακριβώς πέντε λεπτά με τα πόδια από την Leidseplein και σε
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περπατίσιμη απόσταση από το Rijksmuseum, το μουσείο Stedelijk και το Van Gogh Museum. Με 10 εκατομμύρια
επισκέπτες ετησίως, το Vondelpark είναι το διασημότερο πάρκο στις Κάτω Χώρες.
Hortus Botanicus ‐ Ο Βοτανικός Κήπος
Το Άμστερνταμ έχει έναν μεγάλο και ελκυστικό βοτανικό κήπο που ονομάζεται Hortus Botanicus, ένας από τους
παλαιότερους στον κόσμο (περίπου το 1632). Έχει περισσότερα από 6000 φυτά και μερικά από τα φυτά είναι πραγματικά
μοναδικά όπως ο ηλικίας 2000 ετών αθάνατος κάκτος. Στον πρόσφατα ανακαινισμένο προστατευόμενο πορτοκαλεώνα του
Hortus Botanicus, ένα όμορφο cafe με μια μεγάλη εξωτερική ταράτσα προς στον κήπο καλωσορίζει τους επισκέπτες.
Τοποθετημένος σε μια σύντομη που περπατείται απόσταση από το Rembrandts House , πολύ κοντά στο ζωολογικό κήπο
Artis του Άμστερνταμ, το Εβραϊκό Ιστορικό Μουσείο και το Μουσείο Αντίστασης, ο Hortus Botanicus παραμένει μια
ευχάριστη όαση ειρήνης στο πολυάσχολο και συνωστισμένο κέντρο του Άμστερνταμ.
Οι πλατείες στο Άμστερνταμ
Οι πλατείες της πόλης συμβολίζουν ολόκληρες περιοχές της πόλης με τη δραστηριότητά τους και τον χαρακτήρα τους. Η
μεγάλη και ανοικτή πλατεία Dam με το Παλάτι της Βασίλισσας και του καλύτερου τμήματος αποθήκης έχει έναν κεντρικό
ρόλο στην πόλη, η Leidseplein και η Rembrandtplein είναι κέντρα ψυχαγωγίας και τουρισμού ενώ το όνομα της πλατείας
Museumplein μιλά από μόνο του. Η Nieuwmarkt, η Westermarkt και η Noordermarkt είναι παλαιές αγορές, οι οποίες
βρήκαν σήμερα μια νέα λειτουργία, κάθε μια τους διαφορετική. Ακόμη και μια μικρή πλατεία αποκαλούμενη het Spui έχει
τον πρόσθετο χαρακτήρα της, που το κάνει πραγματική διασκέδαση για να την επισκεφτεί κανείς.
Τα πάρκα στο Άμστερνταμ
Το Άμστερνταμ έχει διάφορα όμορφα, ήρεμα πάρκα όπου μπορείτε να χαλαρώσετε κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης
ημέρας στην πόλη. Το μεγαλύτερο τους ‐ το Vondelpark βρίσκεται στο ίδιο το κέντρο της πόλης. Άλλα πάρκα ως το
Beatrixpark, το Frankendael, το Sarphatipark, το Amstelpark, το Westerpark είναι ήρεμα, καλοδιατηρημένα κοινοτικά
πάρκα. Ένα τεχνητό δασάκι ακριβώς νότια του Άμστερνταμ ‐ το Amsterdamse Bos είναι σήμερα ένα μεγάλο απόθεμα
φύσης, με πολλή θέλγητρα.
Οι ανεμόμυλοι του Άμστερνταμ
Ένα ταξίδι στην Ολλανδία δεν θα ήταν πλήρες χωρίς μια επίσκεψη σε έναν ανεμόμυλο. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, υπάρχουν
8 θαυμάσιοι ανεμόμυλοι μέσα στην καρδιά της πόλης, οι οποίοι απλά περιμένουν για να τους θαυμάσετε. Μην ξεχάστε να
πάρετε μαζί τη φωτογραφική μηχανή σας.
Red Light District‐ Η περιοχή με τα Κόκκινα Φανάρια
Ατμόσφαιρα μπύρας και party , sex προς πώληση, και απεριόριστο χάζεμα. Τα καταστήματα είναι γεμάτα με
σκληροπυρηνικά βίντεο, περιοδικά και sex toys. Η περιοχή με τα Κόκκινα Φανάρια είναι κάπως σαν ένα σεξουαλικό πάρκο
διασκέδασης και συνήθως ένα μέρος που δεν το παίρνουν στα σοβαρά οι ορδες από τους τουρίστες που το κατακλύζουν.
Τα διάσημα κόκκινα φώτα στις βιτρίνες είναι εντυπωσιακά απέναντι από τα κομψά και όμορφα παλαιά σπίτια στα κανάλια
και ακόμη και τα παραμυθένια φώτα που ευθυγραμμίζονται με τις γέφυρες τη νύχτα είναι χρωματισμένα κόκκινα. Αν και
θεωρείται γενικά μια πολύ ασφαλής περιοχή προσοχή πρέπει ακόμα να λαμβάνεται κατά τον περπάτημα μέσα στις πιο
ήρεμες οδούς της περιοχής. Υπάρχει μια αυστηρή πολιτική της «καμίας φωτογραφίας», δηλαδή να μην τραβάτε καμία
φωτογραφία στην περιοχή με τα κόκκινα φανάρια, ειδικότερα όπου υπάρχουν βιτρίνες.
ΜΟΥΣΕΙΑ:
Τα μουσεία στο Άμστερνταμ αποτελούν σημαντικό μέρος ανάμεσα στα βασικότερα αξιοθέατα. Το Rijksmuseum, το Van
Gogh Museum και το Stedelijk Museum είναι οι πιο δημοφιλής επιλογές, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα. Το
Άμστερνταμ έχει πάνω από πενήντα μουσεία, τα οποία προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Παράλληλα με
τον πλούτο των εκπληκτικών πινάκων ζωγραφικής από την Χρυσή Εποχή, μπορεί κανείς να βρει μουσεία εντυπωσιακής
μοντέρνας τέχνης, τύπου, κινηματογράφου, θεάτρου και φωτογραφίας, καθώς και μερικά Ολλανδικά αξιοθέατα όπως είναι
τα Heineken Experience, το Ajax Museum και το μουσείο Houseboat. Και το Άμστερνταμ δεν θα ήταν Άμστερνταμ χωρίς τα
Sex, Erotic, Hash ή Torture museums.
Για τα παιδιά είναι πολύ εντυπωσιακό το NEMO; ένα μουσείο επιστήμης και τεχνολογίας που στεγάζεται σε ένα
αξιοπρόσεχτο, κτήριο διαμορφωμένο σαν πλοίο . Επίσης μια επίσκεψη αξίζει το Ναυτικό Μουσείο μπροστά από το οποίο
βρίσκεται αραγμένο το αντίγραφό ενός ολλανδικού εμπορικού σκάφους. Μουσεία όπως το Τροπικό μουσείο και το
Εβραϊκό Μουσείο είναι επίσης κατάλληλα για παιδιά. Η Κάρτα των Μουσείων (Museumcard) είναι η ιδανική λύση για τα
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μουσεία και για εκείνους που είναι εθισμένοι στην τέχνη, για τους τουρίστες που επιθυμούν να μείνουν στο Άμστερνταμ
για περισσότερο χρόνο, ή για την επίσκεψη μουσείων επίσης σε άλλες ολλανδικές πόλεις. Εκτός από αυτά τα πολύ γνωστά
μουσεία, στο Άμστερνταμ υπάρχουν και πολλές γκαλερί.
Rijksmuseum Amsterdam
Το Rijksmuseum είναι το μεγαλύτερο μουσείο στις Κάτω Χώρες, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε
έτος. Το Rijksmuseum είναι ένα οικείο ορόσημο του Άμστερνταμ και κατέχει μια ασυναγώνιστη συλλογή της ολλανδικής
τέχνης, από τα πρόωρα θρησκευτικά έργα έως τα αριστουργήματα της Χρυσής Εποχής. Τοποθεσία: Stadhouderskade 42,
συνοικία των μουσείων
www.rijksmuseum.nl
Το Σπίτι της Άννας Φράνκ ‐ Anne Frank House
Το σπίτι της Άννας Φράνκ στο κέντρο του Άμστερνταμ είναι το μέρος όπου κρυβόταν η Anne Frank όταν έγραψε το διάσημο
ημερολόγιό της κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Το αυθεντικό ημερολόγιο εκτίθεται ως τμήμα της
μόνιμης έκθεσης στο σπίτι της Άννας Φράνκ.
Τοποθεσία: Prinsengracht 267, συνοικία Jordaan κοντά στην Westerkerk
www.annefrank.org
Houseboat museum
Έχετε αναρωτηθεί πώς είναι να ζει κανείς ακριβώς στα κανάλια του Άμστερνταμ; Τώρα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε
ένα πρώην πλεούμενο σκάφος! Αν και το houseboat (πλοίο‐σπίτι) δεν χρησιμοποιείται πια ως σπίτι, φαίνεται πως ο
ιδιοκτήτης θα μπορούσε να μετακομίσει και να το κατοικίσει ανά πάσα στιγμή!
Τοποθεσία: Prinsengracht, απέναντι από τον αριθμό 296
www.houseboatmuseum.nl
Μουσείο Κινηματογράφου‐ Film museum
Η συλλογή του μουσείου κινηματογράφου αποτελείται από χιλιάδες ταινίες, φωτογραφίες, αφίσες και σενάρια ολλανδικών
και διεθνών ταινιών. Τα αποκλειστικά αριστουργήματα της ιστορίας του κινηματογράφου εκτίθενται καθημερινά
δεδομένου ότι το μουσείο είναι συχνά το μόνο μέρος που έχει τον εξοπλισμό για να τα παρουσιάσει.
Τοποθεσία: Vondelpark 3
www.filmmuseum.nl
Van Gogh Museum
Το μουσείο φιλοξενεί περίπου 200 έργα ζωγραφικής και 550 σκίτσα που αποκαλύπτουν όλες τις διαθέσεις του Van Gogh.
Αυτά σε συνδυασμό με τις εκατοντάδες επιστολές του Van Gogh στον Theo, και επιλεγμένα έργα από από τους φίλους του
και τους συγχρόνους του, διαμορφώνουν τον πυρήνα της συλλογής του μουσείου.
Τοποθεσία: Paulus Potterstraat 7, συνοικία των μουσείων
www.vangoghmuseum.nl
Το Σπίτι του Rembrandt ‐ Rembrandt House museum
Το σπίτι όπου ο Rembrandt έζησε από το 1639 μέχρι το 1659 είναι σήμερα το σπίτι για τις μεγάλες συλλογές των
χαρακτικών του καθώς και το μέρος όπου φτιάχτηκαν τα περισσότερα. Έχει επίσης μια μεγάλη συλλογή με έργα
ζωγραφικής των ανθρώπων που τον ενέπνευσαν, όπως ο Pieter Lastman.
Τοποθεσία: Jodenbreestraat 4
www.rembrandthuis.nl
NEMO
Ακριβώς δίπλα στον κεντρικό σταθμό είναι το μεγαλύτερο φουτουριστικό επιστημονικό κέντρο στις Κάτω Χώρες, που
στεγάζεται σε ένα κτήριο που μοιάζει με πλοίο το οποίο σχεδιάστηκε από τον Renzo Piano. Εδώ μπορείτε να μείνετε
καταπληκτικός από τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αντίθετα με άλλα μουσεία, εδώ εσείς πρέπει να αγγίξετε
τη συλλογή και να πειραματιστείτε με αυτήν.
Τοποθεσία: Oosterdok 2
www.e‐nemo.nl
Stedelijk Museum
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Στεγάζει την συλλογή μοντέρνας τέχνης, και το μουσείο επίσης περιλαμβάνει εκθέσεις μοντέρνας τέχνης. Ένας κήπος
γλυπτών πρόκειται να βρεθεί πίσω από το κτήριο. Τοποθεσία: Oosterdokskade 5, προσωρινά στη περιοχή του λιμανιού όχι
μακριά από τον κεντρικό σταθμό
www.stedelijk.nl
Το Μουσείο Τουλίπας του Άμστερνταμ ‐ Amsterdam Tulip Museum
Ένα φιλικό, μικρό μουσείο για την τουλίπα ‐ το λουλούδι που είναι ένα σύμβολο των Κάτω Χώρων. Το Μουσείο της
Τουλίπας βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη γέφυρα στο σπίτι Άννας Φράνκ. Μπορείτε να δείτε εκεί ενδιαφέρουσες
παρουσιάσεις για την ιστορία της τουλίπας, την καλλιέργειά της και την κερδοσκοπία του 17ου αιώνα με τους βολβούς
τουλιπών ‐ την λεγόμενη τουλιπομανία. Στο κατάστημα του μουσείου μπορείτε να αγοράσετε βολβούς σπάνιων τουλιπών
και πολλών άλλων διακοσμητικών λουλουδιών. Τοποθεσία: Prinsengracht 112
www.amsterdamtulipmuseum.com

Μουσείο Θεάτρου ‐ TIN‐Theater museum
Τα έργα ζωγραφικής του τοίχου και του ταβανιού και η μαρμάρινη σκάλα διαμορφώνουν το υπόβαθρο του μουσείου της
ιστορίας του θεάτρου. Το επίκεντρο τίθεται σε όλες τις μορφές θεάτρου, από τα έργα στον πρώιμο Μεσαίωνα μέχρι τα
σύγχρονα πειραματικά έργα του 21ου αιώνα.
Τοποθεσία: Herengracht 168
www.theaterinstituut.nl/en/theatermuseum
Το Εβραϊκό Ιστορικό Μουσείο ‐ Jewish Historical Museum
Το μουσείο αποτελείται από τέσσερις συναγωγές, η παλαιότερη χρονολογείται από το 17ο αιώνα και στεγάζει μια πλούσια
συλλογή. Παρουσιάζει την ιστορία, τη θρησκεία και τον πολιτισμό των Εβραίων στις Κάτω Χώρες.
Τοποθεσία: Jonas Daniel Meijerplein 2‐4
www.jhm.nl
Museum Amstelkring
Στα όρια της περιοχής με τα Κόκκινα Φανάρια, το μουσείο στεγάζει στο κανάλι το αποκατεστημένο σπίτι του 17ου αιώνα
με δύο μικρότερα σπίτια στο πίσω τμήμα. Τα χαμηλότερα πατώματα του κτηρίου έγιναν ένα μουσείο το 1888 και
περιέχουν σήμερα τα ανακαινισμένα δωμάτια, καθώς επίσης και μια συλλογή ασημένιων θρησκευτικών χειροποίητων
αντικειμένων εκκλησιών και έργα ζωγραφικής.
Τοποθεσία: Oudezijds Voorburgwal 40
www.museumamstelkring.nl
Ιστορικό μουσείο του Άμστερνταμ ‐ Amsterdam Historisch Museum
Οι μόνιμες εκθέσεις στεγάζονται γύρω από τα εσωτερικά προαύλια του συγκροτήματος. Η σαφής καθοδήγηση επιτρέπει
στον επισκέπτη να επικεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας του Άμστερνταμ.
Τοποθεσία: Kalverstraat 92, Nieuwezijds Voorburgwal 357, ST Luciensteeg
www.ahm.nl
Ολλανδικό Ναυτικό Μουσείο ‐ Nederlands Scheepvaart Museum
Το ολλανδικό ναυτικό μουσείο κατέχει τη μεγαλύτερη συλλογή πλοίων στον κόσμο. Οι επιδείξεις των πραγματικού
μεγέθους σκαφών, των προτύπων και των χαρτών δίνουν μια χρονολογική άποψη της ολλανδικής ναυτικής ιστορίας.
Τοποθεσία: Linnaeusstraat 2, περιοχή Plantagewww.scheepvaartmuseum.nl
Τροπικό Μουσείο ‐ Tropenmuseum
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία του Άμστερνταμ ανήκει στο Βασιλικό Ίδρυμα για τους Τροπικούς Κύκλους, ένα
ίδρυμα που αφιερώνεται στη μελέτη των πολιτισμών των τροπικών περιοχών σε όλο τον κόσμο.
Τοποθεσία: Kattenburgerplein 1, περιοχή Plantage
www.tropenmuseum.nl
Βοτανικός Κήπος ‐ Hortus Botanicus
Αυτή η όαση στο κέντρο της πόλης αποκαλούνταν πάντα το κόσμημα της κορώνας του Άμστερνταμ. Δημιουργήθηκε το
1638 ως κήπος βοτάνων για τους γιατρούς του Άμστερνταμ και τους φαρμακοποιούς και έχει αναπτυχθεί από τότε σε ένα
μουσείο διαβίωσης φυτών από όλες τις ηπείρους.
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Τοποθεσία: Plantage Midddenlaan 2a www.dehortus.nl
Theo Thijssen Museum
Ένα παλαιό μικρό σπίτι, χαρακτηριστικό για την περιοχή Jordaan του Άμστερνταμ στεγάζει στο ισόγειό του ένα μουσείο του
δημοφιλούς ολλανδού συγγραφέα, συντάκτη δημοφιλών ολλανδικών βιβλίων για τα παιδιά ‐ Theo Thijssen. Ένα
συμπαθητικό, πολύ μικρό μουσείο με έναν ισχυρό τοπικό χαρακτήρα. Τοποθεσία: Eerste Leliedwarsstraat 16 (στο Jordaan)
www.theothijssenmuseum.nl
Μουσείο Το Πλοίο ‐ Σχολή Αρχιτεκτονικής του Άμστερνταμ ‐ Museum Het Schip
Αυτό είναι ένα άριστο παράδειγμα της σχολής Αρχιτεκτονικής του Άμστερνταμ από την αρχή του 20ού αιώνα. «Το σκάφος»
καθώς λέγεται το συγκρότημα, σχεδιάστηκε από τον Μ. de Klerk, και το εσωτερικό του τώρα έχει αποκατασταθεί
προσεκτικά.
Τοποθεσία: Spaarndammerplantsoen 140
www.hetschip.nl
Nieuwe Kerk ‐ New Church
Αυτή η πρόσφατη γοτθική εκκλησία είναι το σπίτι διάφορων μοναδικών εκθέσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε
έκθεση θα παρουσιάσει μόνο αριστουργήματα μιας ορισμένου εποχής ή ενός θέματος. Τοποθεσία: Περιοχή Dam
www.nieuwekerk.nl

Madame Tussauds
Δεν έχετε χρόνο για να κλείσετε μια επίσκεψη με την πριγκίπισσα Maxima; Μπορείτε να την βλέπετε καθημερινά, ακριβώς
δίπλα στην Kylie Minogue, τον Bono και τον Bob Marley. Λίγη κουλτούρα ίσως; Δείτε τον Rembrandt εν ώρα εργασίας στο
ατελιέ του. Διάσταση ζωής και τρομακτικά αληθοφανής.
Τοποθεσία: Περιοχή Dam
www.madametussauds.nl
FOAM ‐ Fotografiemuseum Amsterdam
Εμπνευστείτε από τις εκθέσεις σε αυτό το μουσείο για τη φωτογραφία. Συμμετέχετε στις συζητήσεις, τη μελέτη και
αναμειχτείτε με τους επαγγελματίες. Οι φωτογραφίες των διακοπών σας δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες.
Τοποθεσία: Keizersgracht 609www.foam.nl
Persmuseum ‐ Press museum
Αυτό το μουσείο φρουρεί πάνω από τέσσερις αιώνες τη δημοσιογραφική κληρονομιά και έχει μια μεγάλη συλλογή από
εφημερίδες και των περιοδικά, μια μοναδική συλλογή από πολιτικές εικόνες και μια εκτενή βιβλιοθήκη του ολλανδικού
Τύπου εκτυπωτών.
Τοποθεσία: Zeeburgerkade 10www.persmuseum.nl
Sex museum
Το Venustemple στεγάζει μια εκτενή συλλογή ερωτικών έργων ζωγραφικής, εικόνων και αντικειμένων από διαφορετικές
ηλικίες και πολιτισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.
Τοποθεσία: Damrak 18
www.sexmuseumamsterdam.nl
Torture museum
Αυτό το μικρό και σκοτεινό μουσείο παρουσιάζει μερικές από τις πιο φρικτές εφευρέσεις για να βασανίσει και να εκτελέσει
κανείς ανθρώπους. Τα λουριά, ακίδες, τα βάρη και οι λεπίδες, αυτές οι μηχανές θα σας καταστήσουν ευγνώμονες που δεν
χρησιμοποιούνται πλέον στη σημερινή εποχή. Τοποθεσία: Singel 449 www.torturemuseum.com
Erotic Museum
Τοποθετημένο δεξιά στην καρδιά της περιοχής με τα κόκκινα φανάρια, αυτό το μουσείο απεικονίζει την ιστορία της
περιοχής. Πέντε όροφοι γεμάτοι με ερωτική απόλαυση και του έργα τέχνης.
Τοποθεσία: OZ. Achterburgwal 54, περιοχή με τα κόκκινα φανάρια
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