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ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  
 

Πρόγραμμα εκδρομής  
Αναχωρήσεις: 23,30/12 & 03,06/01                                                                                         4,5 ημέρες 
 

1η μέρα, Αθήνα – Άμστερνταμ- Ξενάγηση Πόλης : Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση  για την 
πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε μεταξύ άλλων τα Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον "πλωτό" κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό μας στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης.   
 

2η μέρα, Άμστερνταμ -Zaanse Schans - Βόλενταμ : Σήμερα θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της 
Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια. Στο φημισμένο και πανέμορφο χωριό Zaanse Schans θα 
θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την φάμπρικα των 
ξυλοπάπουτσων. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το γραφικό λιμανάκι του Βόλενταμ (Volendam), ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο Άμστερνταμ το απόγευμα.  
 

3η μέρα, Άμστερνταμ - Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ- Ντελφτ- Χάγη : Ελεύθερη 
μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επίσης, σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια εκδρομή (έξοδα 
ατομικά) στις φημισμένες πόλεις Ρότερνταμ, Ντελφτ και Χάγη. Το Ρόττερνταμ είναι το μεγαλύτερο εμπορικό 
λιμάνι της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Εκεί θα δούμε επιβλητικούς ουρανοξύστες, 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια και τις κρεμαστές γέφυρες Willems και Erasmus. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται 
η πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, το Ντελφτ, η "Πόλη των Πριγκίπων", παγκοσμίως γνωστή για 
τα κεραμικά της. Είναι μία ιστορική πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο και μεγαλόπρεπους βασιλικούς 
ναούς. Τέλος, θα επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με 
το περίφημο "παλάτι της Ειρήνης", τα μοναδικής ομορφιάς κτίρια που σήμερα στεγάζουν πρεσβείες και 
υπουργεία, καθώς και την μεγαλύτερη κοσμική παραλία της Ολλανδίας, την Scheveningen. Επιστροφή στο 
Άμστερνταμ το απόγευμα. 
 

4η μέρα, Άμστερνταμ – Αθήνα : Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα. 

 
Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Άμστερνταμ-Αθήνα με Aegean Airlines ή KLM  
 3 ή 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Nοvotel 4* ή παρόμοιο 
 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος  
 Ξενάγηση της πόλης του Άμστερνταμ  
 Εκδρομή σε Zaanse Schans, Βόλενταμ  
 Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών  
 Φ.Π.Α. 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 

Ημ/νία Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδική τιμή 

 
23/12 & 
03/01 

 

5 

Novotel 4* 

€ 595 € 745 € 445 

30/12 5 € 685 € 895 € 535 

06/01 4 € 545 € 645 € 395 
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Δεν περιλαμβάνονται:  
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων € 200 
 Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  
 Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  
 Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

 

Πτήσεις με KLM 23/12 

Πτήση  Διαδρομή Αναχώρηση  Άφιξη  

KL 1572 Αθήνα – Άμστερνταμ  17.20 20.55 

KL 1581 Άμστερνταμ – Αθήνα  20.55 01.05 

  

  

Πτήσεις με Aegean Airlines  23,30/12  

Πτήση  Διαδρομή Αναχώρηση  Άφιξη  

A3624 Αθήνα – Άμστερνταμ  08.45 11.20 

A3625 Άμστερνταμ – Αθήνα  12.25 16.35 

  Πτήσεις με Aegean Airlines  03,06/01  

Πτήση  Διαδρομή Αναχώρηση  Άφιξη  

A3624 Αθήνα – Άμστερνταμ  08.45 11.20 

A3627 Άμστερνταμ – Αθήνα  17.10 21.20 

  
 
Σημειώσεις: 

 Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι  

 Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα 
 Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας 

 
 


