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ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2020 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

ΜΑΡΚΕΝ – ΒΟΛΕΝΤΑΜ 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

 

από € 445,00 

 

Αναχώρηση 

28 Φεβρουαρίου 2020 

 

Κανάλια από τη Χρυσή Εποχή της Ολλανδίας, ρομαντικά cafe με κεριά, ποδήλατα στους δρόμους, όμορφα πάρκα, 

μεγαλόπρεπα μουσεία, πολύχρωμες αγορές, έντονη βραδινή ζωή και πολλά άλλα μας επιφυλάσσει ένα ταξίδι στο 

Άμστερνταμ…! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

Συγκέντρωση στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο Schiphol, μεταφορά στο 

ξενοδοχείο. Παραλαβή και τακτοποίηση δωματίων. Το βράδυ, ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να μας συνοδέψει 

στο ιστορικό κέντρο , την πλατεία Βατερλώ, διασχίζοντας την πλατεία Ρέμπραντ, το παζάρι των λουλουδιών και την 

κεντρική πλατεία Dam. Αμέσως μετά μπορούμε να συνεχίσουμε τη διασκέδασή μας στις τυπικές ολλανδικές παμπ ή 

στα εστιατόρια της περιοχής. (Μετάβαση με τραμ ή μετρό –έξοδα ατομικά– και υπόδειξη στον τρόπο χρήσης του.) 

Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 2 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, COSTER DIAMONDS 

Πρωινό και έναρξη της πρώτης μας γνωριμίας με την πόλη του Άμστερνταμ. Ο παραδοσιακός «Μύλος του Rembrandt» 

στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», η Heineken, το επιβλητικό «Rijksmuseum», η 

πανύψηλη Δυτική Εκκλησία, το μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά, ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα 

πολλά αξιοθέατα μιας πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα. Ολοκληρώνουμε στην πλατεία των μουσείων και κατόπιν 

σε ένα από τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία της πόλης, τον γνωστό οίκο Coster Diamonds, για να παρακολουθήσετε τη 

διαδικασία κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών με ελληνόφωνη παρουσίαση των τεχνικών επεξεργασίας. 
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Απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ, ΤΟ ΝΤΕΛΦΤ & ΤΗ ΧΑΓΗ) 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην ολλανδική πόλη. Σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική 

ημερήσια εκδρομή στο Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη Χάγη. Θα θαυμάσουμε στο Ρότερνταμ το μεγαλύτερο εμπορικό 

κέντρο της Ολλανδίας, τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια, και τις 

γέφυρες Villem και Erasmus. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Ντελφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του ολλανδικού 

κράτους, μία ιστορική πόλη με το πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο της και τους μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Τέλος 

θα επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο «Παλάτι 

της Ειρήνης», τα μοναδικής ομορφιάς κτίρια που σήμερα στεγάζουν πρεσβείες και υπουργεία. 

 

Ημέρα 4 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ ΜΑΡΚΕΝ, ΒΟΛΕΝΤΑΜ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και αναχώρηση για τα γνωστά ψαράδικα χωριά Marken και Volendam. Θα κάνουμε 

βόλτα στα στενά σοκάκια τους και στο γραφικό λιμανάκι του Βόλενταμ. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα 

επισκεφθούμε ένα τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «η μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, 

θα μας εξηγήσει πως φτιάχνουν τα τυριά και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. 

Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

 

ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
Early  

Booking 
2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

28/02 4 
Novotel Amsterdam (4*), 

Ozo (4*) ή παρόμοιο 
€ 445 € 495 + € 120 € 395 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της KLM 

2. Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 5kgs ανά άτομο 

3. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ 

6. Όλες οι μεταφορές – μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

7. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
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8. Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός του γραφείου μας 

9. Ενημερωτικά έντυπα 

10. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (€ 165,00) 

2. Δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται απευθείας στα ξενοδοχεία (όπου και αν αυτός ζητηθεί) 

3. Εκδρομή στο Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη Χάγη (κόστος € 80,00) 

4. Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

5. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 
 

Σημειώσεις: 

 

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με επιλεγμένο συνεργαζόμενο γραφείο 

 Η ροή και το πρόγραμμα των ξεναγήσεων οριστικοποιείται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την 

αναχώρηση με την παραλαβή του αναλυτικού ημερήσιου προγράμματος (ενημερωτικό εκδρομής) 

 Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 

κλίνη εκτός εξαιρέσεων 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ 

 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 

 Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out 

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

των Γενικών Όρων Συμμετοχής 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗAMS     28FEB     KL1572   06:00-08:35 

AMSATH     02MAR   KL1581   20:55-01:05 
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