
  

ΆΆµµσσττεερρννττααµµ  
� ∆∆ώώρροο::  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σστταα  ΚΚααννάάλλιιαα   

� ΕΕκκδδρροοµµήή  σσττοο  ZZaaaannssee  SScchhaannss  κκααιι  ΒΒόόλλεεννττααµµ  µµεε  γγεεύύµµαα 

 

Μια πόλη κτισµένη πάνω σε πολυάριθµα νησάκια, που συνδέονται µεταξύ τους µε γραφικές 
γέφυρες και διώρυγες. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα του "Χρυσού Αιώνα" της Ολλανδίας και 
χάρη στην ιδιαίτερη πολεοδοµία της, η πόλη διεκδικεί τον τίτλο της "Βενετίας του Βορρά".  
Το πρώτο συνθετικό του ονόµατός της προκύπτει από τον ποταµό Άµστελ που την διασχίζει, 
ενώ το δεύτερο, το "νταµ", σηµαίνει φράγµα.  
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης είναι ο µεγάλος αριθµός πλωτών σπιτιών που 
χρησιµοποιούνται ως µόνιµες κατοικίες και διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις.  
Μαζί µε τα παλιά κτίσµατα, τα κανάλια, τα ποδήλατα και τους στενούς δρόµους, της χαρίζουν 
µια ιδιαίτερη ατµόσφαιρα.  
Είναι µία από τις πιο ζωντανές µεγαλουπόλεις της Βόρειας Ευρώπης και µεγάλο πολιτιστικό και 
πανεπιστηµιακό κέντρο. ∆ιαθέτει πολλά και σηµαντικά µουσεία, όµορφες εκκλησίες, υπέροχα 
πάρκα. Αν και είναι η µεγαλύτερη πόλη της χώρας, τα διοικητικά καθήκοντα της πρωτεύουσας 
τα έχει αναλάβει η Χάγη.  
Το Άµστερνταµ είναι επίσης διεθνώς γνωστό για την επεξεργασία και το εµπόριο των 
διαµαντιών, καθώς και ως έδρα πολυάριθµων εφοπλιστικών εταιρειών. Πέρα όµως από αυτά, 
θεωρείται και η Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του sex, εξ αιτίας της φηµισµένης συνοικίας των 
"Κόκκινων Φαναριών".  
Ο ιδανικός τρόπος να γνωρίσετε την πόλη είναι να την περπατήσετε.  Προσοχή όµως σε 
ορισµένα τµήµατα των δρόµων και των πεζόδροµων, καθώς αποτελούν λωρίδες αποκλειστικά 
για ποδήλατα!!!  



  
 
 
 
 
 
 
 

��  ΕΕξξααιιρρεεττιικκέέςς  ααππ΄́  εευυθθεείίααςς  ππττήήσσεειιςς  µµεε  AAEEGGEEAANN  AAIIRRLLIINNEESS  --  ππρρωωιιννήή  ααννααχχώώρρηησσηη  

ααππόό  ΑΑθθήήνναα  κκααιι  ααπποογγεευυµµααττιιννήή  ααππόό  ΆΆµµσσττεερρννττααµµ,,  ώώσσττεε  νναα  έέχχοουυµµεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  

χχρρόόννοο  σσττοο  ττααξξίίδδιι  µµααςς  

��  ΞΞεεννάάγγηησσηη    σσττοο  ΆΆµµσσττεερρννττααµµ  

��  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σστταα  κκααννάάλλιιαα  ττηηςς  ""ΒΒεεννεεττίίααςς  ττοουυ  ΒΒοορρρράά""  --  ∆∆ώώρροο  ττοουυ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  µµααςς    

��  ΒΒρρααδδιιννήή  ββόόλλτταα  µµεε  ττοονν  ααρρχχηηγγόό  µµααςς  σσττοο  ιισσττοορριικκόό  κκέέννττρροο  ττηηςς  ππόόλληηςς  

��  ΗΗµµεερρήήσσιιαα  εεκκδδρροοµµήή  σσττοο  ππααννέέµµοορρφφοο  χχωωρριιόό  ZZaaaannssee  SScchhaannss  µµεε  ττοουυςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκοούύςς  

ααννεεµµόόµµυυλλοουυςς  κκααιι  ττοο  γγρρααφφιικκόό  λλιιµµααννάάκκιι  ττοουυ  ΒΒόόλλεεννττααµµ  µµεε  γγεεύύµµαα  σσεε  ττοοππιικκόό  εεσσττιιααττόόρριιοο  

��  ΕΕµµππεειιρρόόττααττοοςς  ΑΑρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  µµααςς    

TTTiiipppsss   MMMaaannneeessssssiiisss    



 
1η µέρα: Αθήνα - Άµστερνταµ, Ξενάγηση,  
Κρουαζιέρα στα Κανάλια/∆ώρο του Γραφείου µας  
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε AEGEAN  για Άµστερνταµ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια 
της οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων τα Ανάκτορα, την πλατεία Ρέµπραντ, τον κεντρικό Σιδηροδροµικό Σταθµό κ.ά. Στη 
συνέχεια θα απολαύσετε µία κρουαζιέρα στα κανάλια της "Βενετίας του Βορρά" - ∆ώρο του Γραφείου µας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο NOVOTEL 4*  (www.novotel.com). Το βράδυ ετοιµαστείτε για µία βόλτα µε τον αρχηγό µας στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης.   
 
2η µέρα: Άµστερνταµ - Zaanse Schans - Βόλενταµ - Άµστερνταµ    
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), όπου θα απολαύσουµε το γεύµα µας σε τοπικό 
εστιατόριο. Επιστροφή στο Άµστερνταµ το απόγευµα.  
 
4η 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.  
 
4η µέρα: Άµστερνταµ - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα 



 
ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  

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

� Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας 

 

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  

  

  

    2288  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ,,  1188  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ,,  

22,,  99,,  1166  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ    

  

~~    44  µµέέρρεεςς  

  

∆ίκλινο  595  

3ο άτοµο έως 12 ετών      495 

  

ΤΤιιµµήή  κκααττ΄́  άάττοοµµοο  

Μονόκλινο 795 

 
 
Φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, check points, parking, φόροι πόλεων: € 200  

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 µε την AEGEAN  (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα) 

ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::  

� Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ µε AEGEAN  
 

 

1η µέρα 
A3 624   ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  08.25΄ - 11.10΄ 

 

 

Οι πτήσεις µας  

 

 

4η µέρα Α3 627 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 17.10΄ - 21.20΄ 

 

� Τρεις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο NOVOTEL 4* ή παρόµοιο 

� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά  

� Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράµµατος  

� Κρουαζιέρα στα κανάλια του Άµστερνταµ  

� Εκδροµή σε Zaanse Schans, Βόλενταµ µε γεύµα  

� Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών  

� Φ.Π.Α. 
 

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::   

� Είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία και λοιπά αξιοθέατα  

� Ποτά, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά  

� Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ. 



 



ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  

Για το διάστηµα 28/02/2021-28/02/2022, µε το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO & 

INTERAMERICAN , ισχύουν τα εξής: 

ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ    

1. Απώλεια Ζωής από ατύχηµα έως  40.000€ 

2. Μόνιµη ολική ανικανότητα από ατύχηµα έως  10.000€ & Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % X  
έως   10.000€. 

3. Ιατροφαρµακευτικές εξωνοσοκοµειακές δαπάνες από ατύχηµα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€. 

4. Νοσοκοµειακά έξοδα από ατύχηµα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€. 

5α. Έξοδα αποστολής φαρµάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν µπορεί να τα προµηθευτεί τοπικά. 

5β. Βοήθηµα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€. 

6. Έξοδα επαναπατρισµού συνεπεία τραυµατισµού, οξείας ασθένειας, έως 10.000€. Καλύπτονται και τα 

έξοδα έως Β΄ βαθµού συγγένειας (έως ένα άτοµο) αν απαιτηθεί. 

7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην οργανωµένη εκδροµή µε Group , 

λόγω τραυµατισµού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόµου έως Β΄ 

βαθµού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο έως 1500€ 

(Εξαιρούνται αποζηµιώσεις µε βεβαιώσεις από ιδιώτες Γιατρούς).  

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

προκύψει σοβαρό πρόβληµα υγείας ή θανάτου σε µέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι, αδέλφια) στην 

Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελµατική στέγη. 

9. Ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα από οξεία ασθένεια ή ατύχηµα (έως 30 ηµέρες) κατ’ άτοµο 100€. 

10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαµονής-µεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω 
των 4 ωρών έως 500€. 

11. Απώλεια Αποσκευών από δηµόσιο µεταφορικό µέσο. 

      Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 700€. 

      Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€. 

12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€. 

13. Έξοδα για νοµική υποστήριξη έως 3.000€. 

14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 450€). 

15. Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 8.500€. 

16. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωµατικές Βλάβες / Υλικές Ζηµίες / Οµαδικό Ατύχηµα έως 
10.000€ / 10.000€ / 10.000€. 

 

** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατοµικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιµοκατάλογος, µε 
τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.  

 



22..  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ      
 

1α. Καλύπτονται άτοµα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. 

1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών ισχύουν τα εξής: 

- Έξοδα επαναπατρισµού µόνον από ατύχηµα ή θάνατο. 

- Απώλεια αποσκευών. 

- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη. 

- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών. 

- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβληµα 
υγείας σε µέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα. 

- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην εκδροµή 
λόγω θανάτου ή σοβαρού συµβάντος σε Β΄ βαθµού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε 
συµβάν αφορά τον ίδιο. 

- Θάνατος από ατύχηµα. 

- Μόνιµη Ολική ανικανότητα από ατύχηµα. 

- Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % επί του ασφαλισµένου κεφαλαίου ανά άτοµο. 

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχηµα και που δεν 
προϋπήρχε και εµφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού. 

3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή µε την προσκόµιση νοσοκοµειακών παραστατικών ή, 
εφόσον δεν υπάρχει νοσοκοµειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας. 

4. Για τις παροχές εξωνοσοκοµειακών & νοσοκοµειακών δαπανών καθώς και των εξόδων επαναπατρισµού 
απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά. 

5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τροµοκρατικές ενέργειες µόνο για τα νοσοκοµειακά-
εξωνοσοκοµειακά έξοδα και επαναπατρισµό. 

6. Ως προϋποθέσεις για την αποζηµίωση από αίτια σοβαρού τραυµατισµού ή ασθένειας, ορίζονται οι κάτωθι 
εναλλακτικά περιπτώσεις: 

- Νοσηλεία σε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκοµείο κατ’ ελάχιστο για µία διανυκτέρευση. 

- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθηµερόν νοσηλεία για επεµβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική κλινική & 
κρατικό νοσοκοµείο. 

- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγµατα και σοβαρούς τραυµατισµούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής 
κλινικής ή κρατικού νοσοκοµείου. 

- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί 
από την 30η µέρα της προγραµµατισµένης αναχώρησης έως την ηµέρα αναχώρησης. 

- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζηµιώσεως, απαιτήσεις µε γνωµατεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη ιατρό. 

7. Για την αντιµετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συνιστούµε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή µε τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της 
"Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. 

Συνιστούµε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες µια προαιρετική ασφάλιση µε τις καλύψεις και τα ποσά που 
επιθυµούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχηµάτων, αποσκευών κτλ., δεδοµένου ότι οι διεθνείς συµβάσεις 
περιορίζουν τις ευθύνες των µεταφορέων, την οποία µπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία µας µε 
κόστος ειδικά διαµορφωµένο για αυτούς 


