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AMSTERDAM- ORASUL PLACERILOR INTERZISE
Este un oras ce este vizitat de aproximativ 3.5 milioane de turisti in fiecare an datorita faptului ca
abunda de obiective turistice si este un loc ideal pentru un weekend relaxant. Amsterdam devine tot mai mult si
pentru romani o destinatie favorita pentru escapade de cateva zile la sfarsitul saptamanii, mai ales printre
vedetele autohtone dar si printre romanii de rand.
Amsterdam este capitala oficiala a Olandei conform Constitutiei, desi sediul guvernului, resedinta oficiala a
reginei si marea majoritate a ambasadelor se gasesc la Haga. Amsterdam are o arhitectura impresionanta, canale
incantatoare care impanzesc orasul, magazine ce pot multumi orice impatimit al shoppingului, o multitudine de
obiective turistice si mai ales oameni prietenosi si foarte primitori.
Aici exista cate ceva pentru fiecare turist, indiferent ce ar cauta, fie ca e vorba de cultura sau istorie, de petreceri
salbatice sau doar de bucuria si farmecul relaxant al acestui stravechi oras european. Amsterdamul este un oras
turistic cu o populatie de peste un milion de locuitori ce primeste peste 3.5 milioane de turisti anual. Exista in
centrul orasului mai multe centre de informare turistica ce pot oferi informatii la zi despre atractii si obiective
turistice in Amsterdam, muzee, evenimente, festivaluri sau orice alte informatii turistice.
Destinatie ideala pentru un weekend, Amsterdam nu este un oras care se intinde pe o suprafata foarte mare lucru
ce face ideala explorarea sa pe jos. Turistii au la dispozitie o oferta bogata de cazare in Amsterdam existand o
gama variata de hoteluri de la o stea la cinci stele. Turistii pot alege pentru cazare in Amsterdam din sutele de
hosteluri sau pot opta pentru o camera la un hotel din marile lanturi hoteliere internationale.
Canalele sunt parte integranta din Amsterdam si o plimbare cu vaporasul pe canalele din oras este o modalitate
perfecta de a vedea marea majoritate a atractiilor din Amsterdam. Intr-un sejur in Amsterdam veti fi cu
siguranta incantati de multiculturalismul orasului si de agitatia din Cartierul Rosu dar si de cladirile si
arhitectura deosebita a Amsterdamului. Veti gasi de asemenea si locuri in care va puteti relaxa pentru ca
Amsterdam are multe parcuri si zone verzi.
Amsterdam este cu siguranta punctul central al Olandei, un oras modern si in acelasi timp plin de istorie, in care
distractia si pofta de viata incanta orice vizitator. Metropola este deservita de Aeroportul international Schiphol,
al patrulea aeroport ca marime din Europa. Atat linii de tren cat si o retea moderna de drumuri unesc centrul
orasului de Aeroportul International Schiphol. Gara centrala (Centraal Station), se gaseste in inima orasului si
este atat gara cat si statie de autobuz. De aici se face legatura intre Amsterdam si multe dintre restul tarilor
Europene. Pe langa faptul ca este usor de ajuns in Amsterdam atat cu trenul cat si cu avionul, orasul este foarte
bine legat si de reteauta europeana de autostrazi fiind in acelasi timp si un port foarte important pentru
vapoarele de linie ce strabat oceanele lumii.
OBIECTIVE TURISTICE:
Cartierul Rosu din Amsterdam este un obiectiv turistic major al Amsterdamului. Este cunoscut si sub
numele de "Walletjes". Este format dintr-o retea de alei pe care se afla un numar foarte mare de camarute
inchiriate in special de femei care isi ofera serviciile lor speciale din spatele unui geam sau a unei usi de sticla;
aceste camere sunt decorate in general cu lumini rosii. Intreaga zona are un aer predominant de divertisment
pentru adulti; este plin de spectacole pentru adulti, magazine de accesorii sexuale, cinematografe cu filme
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pentru adulti si un muzeu al sexului. Tot in Cartierul Rosu din Amsterdam se gaseste si un muzeu al canabisului
dar si o multitudine de coffee shop-uri ce ofera o gama larga de produse pentru fumat.
In Olanda, prostitutia este legalizata, iar in Amsterdam marea majoritate a prostitutiei este concentrata in
Cartierul Rosu unde se bucura de o mare traditie si unde este foarte usor tolerata. Din anul 2000, prostituatelor
de la ferestrele din Cartierul Rosu, li s-a permis sa-si practice meseria in mod legal. Acum acestea sunt
platitoare de taxe, iar meseria lor fiind una legala, guvernul are grija ca toate practicantele acestei meserii sa
poata avea acces la servicii medicale de calitate. Tot guvernul, a stabilit clar norme pentru practicarea acestei
meserii si supravegheaza indeaproape standardele si conditiile de munca. Pentru cei care viziteaza Cartierul
Rosu, exista si asistenta oferita de Centrul de Informare in domeniul Prostitutiei. De asemenea, contrar credintei
generale, Cartierul Rosu este una dintre cele mai sigure zone din Amsterdam fiind mereu supravegheata de
politisti si bodyguarzi angajati chiar de fetele ce muncesc aici.
In Cartierul Rosu exista si magazinul de prezervative "Het Gulden Vlies", un adevarat regat al prezervativelor.
Aici pot fi gasite prezervative de toate formele, culorile, marimile si aromele. Unele dintre ele sunt chiar pictate
manual si au scop pur decorativ. Aici puteti afla o multime de informatii despre prietenul nostru de cauciuc
dintr-un mic muzeu al prezervativelor.
Cartierul Rosu a ajuns sa fie unul dintre simbolurile Amsterdamului. Daca vizitati Amsterdamul, atunci trebuie
sa popositi si in Cartierul Rosu fie si numai pentru a arunca o privire.
Muzeul figurilor de ceara Madame Tussauds din Amsterdam, este ca si cel din Londra, locul in care
va puteti fotografia cu Marilyn Monroe, Arnold Schwarzenegger sau Oprah Winfrey. Muzeul ofera vizitatorilor
sai si mai multa interactivitate in Zona Muzicala unde puteti canta alaturi de starurile favorite.
Muzeul de ceara se afla in Piata Dam si este un muzeu amuzant si impresionant la fel ca si muzeul mama din
Londra. Muzeul din Amsterdam este de fapt o sucursala a bine-cunoscutului muzeu londonez, care si-a mai
deschis ramuri si in Berlin, New York, Shanghai si in alte orase mari. Muzeul este o ocazie unica de va petrece
timpul si de a va minuna de asemanarile izbitoare dintre exponatele de ceara si vedetele atat de cunoscute pe
care le vedeti zilnic la televizor, dar si de a vedea personalitati marcante ale istoriei. De asemenea exista o zona
in care puteti vedea cum arata Amsterdamul in trecut. Madame Tussaud's este in concluzie o modalitate foarte
placuta de va petrece cateva ore in Amsterdam inainte de a va bucura de cateva dintre atractiile specific
olandeze.
Orar:
Luni – Duminica 10:00 – 18:30 (intrarea se inchide la 17:30 pm)
Pentru grupuri mai mari se pot face rezervari in avans si muzeul este tinut deschis pana la ora 24:00.
Preturi:
Adult: 23 €
Batrani peste 60 de ani: 20 €
Copii cu varsta intre 5-15 ani: 17.5 €
Copii cu varsta pana in 5 ani: Gratuit.
Pachete pentru familie
Pachetul A: 2 adulti, 2 copii si un Ghid Madame Tussauds - 70 €
Pachetul B: 2 adulti, 3 copii si un Ghid Madame Tussauds - 82.5 €
Adresa:
Muzeul se afla in Piata Dam la 10 minute de Gara Centrala.
O vizita la muzeul Van Gogh este o experienta unica in cadrul unei vacante la Amsterdam. Muzeul
contine cea mai mare colectie de tablouri ale lui Van Gogh din intreaga lume. Exponatele ofera posibilitatea
vizitatorilor de observa indeaproape evolutia artistului sau de a compara tablourile acestuia cu ale altor artisti ai
secolului al XIX-lea. Muzeul de asemenea ofera vizitatorilor sai si alte expozitii cu diverse subiecte artistice ale
secolului al XIX-lea.Colectia permanenta a Muzeului Van Gogh cuprinde lucrari ale lui Vincent Van Gogh si
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lucrari ale altor artisti. Lucrarile lui Van Gogh sunt organizate cronologic in cinci perioade, fiecare reprezentand
o faza diferita si viata si creatia pictorului. Cele cinci perioade si zone ale muzeului sunt: Olanda, Paris, Arles,
Saint-Remy si Auvers-sur-Oise. Muzeul Van Gogh se afla in Cartierul Muzeelor din Amsterdam, intre
Rijksmuseum si Muzeul Stedelijk. Intrarea la muzeu se afla la adresa Paulus Potterstraat 7. La Muzeul Van
Gogh se poate ajunge cu tramvaiele 2 sau 5 de la Gara Centrala. Muzeul este dotat cu facilitati pentru
handicapati.
Orar:
Zilnic de la 10:00 AM la 18:00 PM; inchis de 1 ianuarie.
Nu este necesar a se face rezervare dar grupurile ar trebui sa fie mai mici de 15 persoane.
Preturi:
Adulti: 14.00 €
Persoanele pana la 17 ani au intrare gratuita.
Cu I amsterdam Card - gratuit.
Adresa:
Paulus Potterstraat 7, Amsterdam
Transport:
De la Gara Centrala tramvaiul 2 spre Nieuw Sloten sau 5 spre Amstelveen Binnenhof pana la statia Van
Baerlestraat. De la Amsterdam Zuid/WTC, tramvaiul 5 (spre Gara Centrala) pana la statia Van Baerlestraat.
Puteti lua tramvaiul 3 si 12 spre statia Van Baerlestraat si tramvaiele 16 si 24 sau autobuzele 145, 170 sau 172
pana la statia Museumplein.
Fabrica Heineken din Amsterdam nu mai este una functionala. Aici nu se mai produce bere de ceva
vreme, insa turistii pot vedea intreg procesul de fabricare al uneia dintre cele mai bune beri din intreaga lume. In
schimbul achitarii taxei de intrare, care este de 15 €, turistii primesc trei beri mari si un cadou care difera de
perioada in care vizitati fabrica de bere Heineken din Amsterdam. Cele trei halbe de bere pe care fiecare turist le
primeste fac din biletul de intrare o afacere foarte buna. In cadrul turului fabricii Heineken, vizitatorii se pot
delecta cu o serie de atractii cum ar fi scarile de sticla, cinematograful si chiar un studio unde pot inregistra
muzica compusa pe moment de ei. Veti vedea de asemenea imensele butoaie in care berea era lasata sa
fermenteze. Turistii isi pot imbutelia propria sticla de Heineken sau pot comanda o sticla de bere personalizata.
In timpul turului vizitatorii sunt purtati prin lumea Heineken de-a lungul a patru etaje si 18 atractii individuale.
Veti putea urmari drumul unei sticle de cand este umpluta cu bere si pana ajunge in mainile consumatorilor care
o apreciaza atat de mult. Fie ca sunteti bautori de bere sau nu, fie ca apreciati aceasta bautura sau nu, atunci
cand vizitati Amsterdamul merita sa faceti si o vizita pentru a trai Experienta Heineken.
Animalele de companie sunt interzise in muzeul fabricii Heineken, cu exceptia cainilor ce asista persoanele
oarbe.
Orar:
Heineken Experience este deschis:
Luni - Duminica : 11.00 AM - 07.00 PM
Ultimul bilet se vinde la ora 05:30 PM.
Heineken Experience este inchis pe 1 ianuarie, 30 aprilie, 25 si 26 decembrie.
Pret:
Bilet intreg: 15.00 €
Adresa:
Stadhouderskade 78, 1072 AE, Amsterdam.
Transport:
De la Gara Centrala tramvaiele 16, 24 si 25.
De la Leidseplein tramvaiele 7 si 10.
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Piata Dam este cea mai celebra piata din intreaga Olanda si un obiectiv turistic important in
Amsterdam. Satul de pescari ce ulterior s-a transformat in Amsterdam a luat fiinta in jurul anului 1270 chiar in
locul in care exista Piata Dam astazi. In locul in care exista aceasta piata, locuitorii acestui sat pescaresc au
construit un baraj (in olandeza “dam”), pentru a bloca cursul raului Amstel. Piata Dam a devenit mai apoi locul
in care se reunea intreaga comunitate pentru ceremonii si cele mai importante evenimente ale urbei. In Evul
Mediu, piata Dam avea iesire la mare si de aici navele plecau in Marea Nordului. Astazi, piata nu mai este
iesirea din oras ci a devenit un fel de centru al Amsterdamului.
Monumentul National din piata Dam, este dedicat libertatii si consta dintr-un obelisc impozant de culoare alba
decorat cu figuri alegorice. Acest monument a fost inaltat in 1956 in amintirea eroilor olandezi morti in cel deal Doilea Razboi Mondial. Monumentul adaposteste 12 urne; fiecare dintre acestea contine o mana de tarana din
cele 11 regiuni ale Olandei si una din Indonesia, fosta colonie olandeza.
In fiecare an pe data de 4 mai, regina Beatrix participa la comemorarea victimelor cazute in razboi prin
depunerea unei coroane de flori la baza obeliscului. Piatra naturala din care este contruit, nu este foarte
rezistenta si de aceea in 1997, a avut loc o restaurare drastica.
In zilele noastre piata Dam este locul in care se pot intalni o mare diversitate de oameni, probabil datorita
proximitatii cu Cartierul Rosu si celebrele cafenele din Amsterdam.
Piata Albert Cuyp se afla situata pe strada cu acelasi nume fiind una dintre cele mai haotice si populare piete din
Amsterdam. A devenit un adevarat obiectiv turistic si de aceea este mai mereu plina de straini. Cu toate acestea
localnicii continua si ei sa o frecventeze. Piata Albert Cuyp este ideala pentru shopping in Amsterdam dar si
doar pentru o mica plimbare. Piata continua sa fie in topul atractiilor din Amsterdam.
Piata Albert Cuyp poarta numele unui pictor din secolul al XVII-lea si este localizata in zona din
Amsterdam numita De Pijp. Piata in sine exista cel putin de pe vremea acestui pictor si a fost infiintata de
vanzatori ambulanti care isi amplasau aici tarabele pentru a vinde tot felul de bunuri. Abia in anul 1905
oficialitatile au legalizat existenta pietei in acest loc. Piata era deschisa doar sambata seara. Dupa cativa ani,
deoarece popularitatea pietei s-a tot marit, piata a inceput sa fie deschisa sase zile pe saptamana.
Din cauza aglomeratiei de pietoni, piata este inchisa traficului de masini pe perioada cat aceasta este deschisa.
Pe langa faptul ca reprezinta unul dintre cele mai interesante obiective turistice ale orasului, piata Albert Cuyp
are si rolul de a furniza localnicilor fructe si legume proaspete precum si bunuri de alta natura. Dupa unele
estimari piata Albert Cuyp este cea mai aglomerata piata din toata Olanda si probabil una dintre cele mai mari
piete din Europa. Piata Albert Cuyp nu este doar un obiectiv turistic dar este si un loc in care turistii pot gasi
produse de calitate la preturi acceptabile. Uneori de aici pot fi cumparate chiar si produse electronice. Piata este
foarte populara si in randul locuitorilor Amsterdamului care provin din alte culturi si civilizatii cum ar fi
Surinam, Antile, Turcia sau Maroc.
Casa Anne Frank din Amsterdam - Anne Frank a fost una din victimele de origine evreiasca,
persecutate de nazisti in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Dupa ce Germania nazista a invadat Olanda
in anul 1940, persecutiile indreptate impotriva evreilor au fost tot mai grave. Familia Annei Frank a incercat sa
scape ascunzandu-se. In iulie 1942, Otto Frank, Edith Frank si fiicele lor Margot si Anne s-au ascuns in cladirea
din Prinsengracht. Mai tarziu li s-a alaturat si familia Daan. Cladirea este compusa din doua parti: partea din
fata si o anexa in spate. Afacerea de familie a lui Otto Frank era locata in fata casei. Etajele superioare ale
anexei din spate au devenit ascunzis pentru evreii cautati de nazisti. Dupa aproape doi ani, grupul a fost tradat si
au fost deportati. Anne si Margot au murit de tifos in 1945, la numai cateva saptamani inainte ca lagarul in care
erau concentrate sa fie eliberat de aliati. Otto Frank, singurul membru al grupului care a supravietuit, s-a intors
in aceasta casa dupa razboi. In timpul cat au stat ascunsi, Anne Frank a tinut un jurnal. In acest jurnal ea a
descris viata de zi cu zi din anexa din spate, izolarea in care au trait si teama de a fi descoperiti. Jurnalul lui
Anne a supravietuit razboiului fiind gasit de cineva care atunci cand a aflat ca Anne nu se mai intoarce l-a
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inapoiat lui Otto Frank. Prima editie in olandeza a jurnalului lui Anne Frank a fost publicata in 1947. De atunci
jurnalul a fost publicat in mai mult de 55 de limbi straine.
Orar:
Zilnic: de la 09:00 AM la 7:00 PM
Din 29 martie pana in 1 septembrie: 9:00 AM pana la 9:00 PM
Pe 4 mai: 09:00 AM - 7:00 PM
Pe 31 decembrie: 09:00 AM - 5:00 PM
Pe 1 inanuarie si 25 decembrie: 12:00 AM - 7:00 PM
Ultima intrare: 30 minutes inainte de inchidere.
Din cauza scarilor foarte abrupte, muzeul nu este accesibil oamenilor cu disabilitati.
Adresa:
Prinsengracht 263, Amsterdam.
Transport:
Autobuze: 21, 170, 171 sau 172 la statia Westermarkt.
Preturi:
Peste 18 ani: 8.50 €
10-17 ani: 4.00 €
0-9 ani: gratuit
Fondata in 1838 Gradina zoologia Artis este inca la fel de incantatoare ca si acum aproape doua secole.
Gradina zoologica nu este numai o oaza de liniste chiar in mijlocul unui oras foarte agitat, dar este si adapostul
a peste 700 de specii de animale si 200 de specii de arbori multe pe cale de disparitie. Artis zoo este una din
putinele gradini zoologice din Europa care are atat de multe cladiri interesante in perimetrul sau. Printre acestea
se remarca Marele Muzeu (1855), cladirea unica a Bibliotecii (1867) si Aquariumul (1882).
In zona Aquariumului puteti observa vietatile ce traiesc in apa ce curge prin canalele din Amterdam sau puteti
face poze crocodililor.
La gradina Botanica puteti admira diversitatea de plante si copaci. Specii exotice pot fi vazute in sere
aclimatizete. Muzeul Geologic si Planetariumul reprezinta o alta parte a complexului Artis. In Planetariu, puteti
urmari o prezentare fascinanta a evolutiei planetei noastre de la nasterea universului pana in prezent sau puteti
face o calatorie virtuala in sisteme planetare indepartate. Tot aici puteti vizita si muzeul geologic pentru a afla
mai multe lucruri interesante despre trecutul planetei noastre.
Muzeul zoologic, gazduieste unele dintre cele mai interesante colectii stiitifice ale secolului al XIX-lea precum
si un mare numar de alte expozitii. Daca vizitati gradina Artis duminica puteti sa beneficiati din plin de turul cu
ghid gratuit.
Orar:
zilnic de la 9:00 AM - 6:00 PM
Pe perioada verii se inchide la 4:00 PM
Adresa:
Plantage Kerklaan 38-40
1018 CZ Amsterdam
Artis P.O. Box 20164, 1000 HD Amsterdam
Transport:
Tramvai: 6, 9, 14 sau 'Artis Expres' (barca expres).
Preturi:
Adulti: 18.50 €
Pensionari (65+): 17.00 €
Copii (3-9 ani): 15.00 €
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Reducere de grup peste 20 de persoane: 1.50 €/persoana.
Ghidul complexului este disponibil in olandeza, engleza, germana, franceza la pretul de 3.50 €.
Parcul Vondel este cel mai mare parc din Amsterdam si unul dintre cele mai cunoscute parcuri din
Olanda; un obiectiv turistic care nu poate fi ratat in vacanta la Amsterdam. Parcul Vondel este vizitat anul de
peste 10 milioane de oameni. Este situat in apropierea Rijksmuseum si Muzeul Van Gogh.
Parcul Vondel este iubit de locuitorii Amsterdamului dar si de turisti, iar pe timpul verii este plin de oameni mai
ales pe timpul verii cand toti se bucura de momente placute de relaxare in parc. Concerte gratuite sunt oferite de
multe ori in teatrul in aer liber din parc. Alte atractii ale parcului le reprezinta statuia poetului Vondel, domul si
muzeul filmului care are si o terasa foarte populara. In lunile iunie, iulie si august sunt organizate spectacole de
teatru si reprezentatii muzicale in teatrul in aer liber din parc. Acestea au loc cinci zile pe saptamana. Intrarea
este libera.
Istoria parcului incepe in 1864 cand un grup de locuitori proeminenti ai Amsterdamului au format un comitet
pentru fondarea unui parc public. Au strans bani pentru a cumpara opt hectare de pamant si un arhitect a fost
angajat pentru a proiecta parcul in stil englezesc. S-au folosit foarte multe carari, iazuri si podulete pentru a crea
iluzia unei zone din mijlocul naturii. Parcul a fost deschis publicului in anul 1865 ca un parc de calarie numit
Parcul Nieuwe. Numele de Vondel a fost adoptat in anul 1867 cand o statuie a poetului olandez Joost van den
Vondel a fost amplasata in parc. Comitetul a strans apoi iarasi bani pentru largirea parcului si pana in anul 1877
a ajuns la suprafata, pe care o are si in acest moment, de 45 de hectare. In perioada aceea parcul era situat la
marginea orasului. Intre timp, pe masura ce Amsterdamul s-a dezvoltat parcul a ajuns sa fie situat intr-o zona
chiar centrala.
Palatul Regal din Amsterdam este situat in piata Dam in centrul Amsterdamului. A fost initial
construit pentru a servi drept cladire a primariei si pentru magistratii din Amsterdam. In secolul al XVII-lea era
cea mai mare cladire din Europa. Palatul Regal din piata Dam este unul din cele trei palate pe care statul
Olandez le-a pus la dispozitia Reginei printr-o hotarare a parlamentului. Palatul este folosit in special pentru
evenimente oficiale, vizite la cel mai inalt nivel, receptii speciale si receptia prilejuita de Anul Nou. In fiecare
an aici sunt prezentate diferite premii si distinctii oferite de Regina.
Palatul este deschis spre vizitare pe aproape tot parcurusl anului, in fiecare zi cu exceptia zilelor de luni din
fiecare saptamana. Cand au loc evenimente importante pentru Casa Regala, vizitarea palatului de catre publicul
larg nu este posibila. Cu toate acestea, pana si in zilele in care au loc diferite evenimente si receptii poate fi
interesant sa vedeti cei mai distinsi dintre invitati sosind la receptiile oferite de Regina.
Orar:
Pentru vizitatorii individuali tururi gratuite sunt disponibile miercurea si duminica dupa-amiaza cand Palatul
este deschis publicului. In timpul lunilor de vara aceste tururi sunt disponibile atat in olandeza cat si in engleza.
Toate tururile incep la ora 14:00.
Preturi:
Adulti: 4.50 € ( 6.5 € cu ghid audio )
Pensionari/Studenti : 3.60 €
Copiii cu varsta intre 6 - 16 ani: 3.60 €
Copiii cu varsta sub 6 ani: gratuit.
Adresa:
Piata Dam.
Un obiectiv turistic important, Muzeul National este gazduit de o cladire istorica si este cel mai mare
muzeu din Olanda. Muzeul National din Amsterdam este cel mai mare muzeu din mai multe puncte de vedere
cum ar fi marimea colectiilor sale, cladirea in care este situat, bugetul si numarul de angajati.
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In fiecare an mai mult de un milion de oameni viziteaza Rijksmuseum. Muzeul are in jur de 400 de angajati
inclusiv 45 de restauratori specializati in diferite arii de activitate. Rijksmuseum este renumit in lume pentru
expozitiile sale dar si pentru publicatii. Acestea sunt produse de cea mai buna calitate prin care muzeul reuseste
sa extinda granitele cunoasterii si incurajeaza explorarea cunostintelor acumulate de umanitate de catre o gama
cat mai larga de cititori. Muzeul aloca o parte considerabila a resurselor sale financiare spre educatie si pentru
decorarea si amenajarea expozitiilor. Designeri de varf sunt in mod frecvent angajati pentru diferite proiecte ale
Rijksmuseum.
Orar:
Deschis zilnic de la 9:00 AM la 6:00 PM
Intrarea se face din strada Stadhouderskade 42.
Inchis: 1 ianuarie.
Adresa:
Rijksmuseum Amsterdam
PO Box 74888
1070 DN Amsterdam
Transport:
De la Gara Centrala cu tramvaiele 2 sau 5 pana la statia Hobbemastraat
De la Amsterdam Zuid/WTC, tramvaiul 5 pana la statia Hobbemastraat
De la statia Sloterdijk, tramvaiul 12 pana la statia Concertgebouw
De la statia Amstel cu metrou pana la Weesperplein si de acolo cu tramvaiele 6, 7 sau 10 pana la statia
Spiegelgracht
De la terminalul de autobuze regionale de la Marnixstraat - 10 minute pe jos sau autobuzele 26, 65, 66 sau 170.
Puteti lua de asemenea si Canal Bus.
Preturi:
Adulti: 12,50 €
Sub 18 ani intrarea este gratuita
Pentru grupuri mai mari de 15 persoane pretul este de 10 €/ persoana.
Nu este permis sa fotografiati sau sa filmati.
Muzeul Torturilor este considerat cel mai inspamantator, interesant si neobisnuit muzeu unde sunt
prezentate cateva intrumente de tortura medievala intr-o atmosfera intunecoasa pentru ca vizitatorul sa-si faca o
idee despre sistemul de justitie criminala de acum cinci sute de ani. Muzeul Torturilor este un exemplu de
istorie al cruzimii umane atunci cand guvernul folosea metode extreme provocand durere/moarte celor care
incalcau legea. Toate informatiile expuse pe pereti sunt prezentate in mai multe limbi de circulatie
internationala: engleza, olandeza, franceza, germana, italiana si spaniola. Muzeul Torturilor se afla langa piata
Munt (Muntplein), pe partea stanga a canalului Singel.
Orar:
Muzeul torturilor este deschis in fiecare zi intre 10:00 AM - 23:00 PM.
Preturi:
Taxa de intrare este de 5.00 € pentru adulti si 2.50 € pentru copii.
Adresa:
Singel 449 (vis-a vis de Piata de Flori)
Transport:
Tramvai: liniile 4, 9, 16, 24, 25 (statia Munt)
Muzeul Lalelelor din Amsterdam - Lalelele au fost aduse in Olanda la mijlocul sec al XVI-lea de
Imperiul Otoman. Pana in ziua de azi, lalelele au ramas florile preferate ale olandezilor, fiind chiar unul din
simbolurile tarii. Un muzeu mic privat, chiar vis a vis de Casa Anne Frank, arata istoria fascinatiei olandeze
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pentru lalele si vinde cateva tipuri de bulbi din aceasta floare. Este dificil de stabilit cand a fost data exacta a
primaei cultivari a lalelelor in Olanda, dar se estimeaza ca, in jur de anul 1550, bulbi au ajuns in tara pe vase
care veneau din Constantinopol (astazi Istambul) prin Antwerpen. Prima documentatie despre crescutul lalelelor
dateaza din 1594, in Gradina Botanca a Universitatii Leiden. Bulbii au fost adusi in gradina universitatii din
Viena de Carolus Clusius, responsabil de Gradina Imperiala din Viena. In acea vreme, Austria aveam granite de
conflict cu Imperiul Otoman si, la fel ca restul Europei Centrale, erau influentati de cultura turceasca, in moda
dar si in noile obiceiuri de baut cafea. Deoarece Olanda a avut o perioada de boom economic fara precedent in
prima jumatate a sec al XVII-lea, competitia intre cultivatorii de lalele a crescut. Oamenii erau dispusi sa
plateasca sume imense doar pentru un singur bulb. Incet, speculatia a inceput iar preturile unor bulbi mai rari
era mai mare decat al unei case. In 1635, un set de 40 de bulbi erau vanduti contra sumei de 100.000 de florini
in timp ce un salariu mediu in Olanda era de 150 de florini. In 1636, bursa a permis tranzactionarea bulbilor. In
ciuda tuturor incercarilor autoritatilor de a opri nebunia, tranzactiile cresteau iar oamenii isi vindeau case,
pamanturi si obiecte de valoare pentru a investi in bulbi de lalele. In anul 1637 bursa a cazut.
Astazi, mania lalelelor este folosita ca un termen pentru a defini orice situatie de nebunie economica absurda.
Olandezii, desi sunt rusinati de comportamentul lor din trecut, inca iubesc lalelele.
Muzeul contine cateva arii de interes legate de istoria lalelelor si de cultivarea sa fiind specificata si mania
lalelelor pe care au avut-o oalndezii in sec XVII.
Orar:
Muzeul lalelelor este deschis in fiecare zi intre orele: 10:00 AM - 06:00 PM (inchis pe 1 ianuarie si 30 aprilie).
Preturi:
Taxa de intrare in muzeul lalelelor este de 2 EUR pentru adulti, 1 EUR pentru studenti si gratis pentru copiii sub
12 ani.
Adresa:
Prinsengracht 2 (cea mai apropiata parcare este Q-Park Europa Parking, Marnixstraat 250).
Transport:
Tramvai: linia 1, 2 si 5 (statia Westerkerk)
Autobuz: linia 21, 170, 171, 172 (statia Westerkerk).
Muzeul de istorie din Amsterdam a fost infiintat in 1975 si este organizat intr-un fost orfelinat. Muzeul
de istorie contine lucrari din sec XVII (Epoca de Aur a Olandei), perioada in care Amsterdamul era cel mai
bogat oras din lume. Colectia muzeului consta in tablouri, ziare, obiecte si descoperiri arheologice ce arata cum
a crescut Amsterdamul dintr-un mic oras medieval intr-un centru international. Expozitia permanenta contine
cateva piese de portelan si argint. Sunt trei posibilitati de a intra in muzeu: venind pe Kalverstraat 92, Sint
Luciënsteeg 27 si Nieuwezijds Voorburgwal 357. Animalele de companie sunt interzise in muzeul fabricii
Heineken, cu exceptia cainilor ce asista persoanele oarbe.
Orar:
Deschis de luni pana vineri intre 10:00 si 17:00 (inchis pe 1 ianuarie, 25 decembrie si 30 aprilie)
Deschis in weekend intre 11:00 si 17:00.
Pret:
Taxa de intrare la Muzeul de Istorie din Amsterdam este de 10 EUR pentru adulti, 7,50 EUR pentru pensionari,
5 EUR pentru copii intre 6-18 ani si gratis pentru copii sub 6 ani. Museumkaart (gratis) si Amsterdam Pass
(gratis)
Muzeul pune la dispozitie ghiduri audio (contra taxei de 5 EUR) in mai multe limbi de circulatie internationala:
engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, ceha, maghiara, poloneza si chineza.
Adresa:
Nieuwezijds Voorburgwal 357
Kalverstraat 92
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Transport:
Tramvai: linia 1, 2, 5 (statia Spui)
Tramvai: linia 4, 9, 14, 16, 24 si 25 (statia Rokin)
Muzeul de tehnica Nemo din Amsterdam - Nemo este cel mai mare centru de stiinta din Olanda.
Avand 5 etaje pline de lucruri interesante, este locul ideal pentru cei curiosi. Tot ce puteti gasi in Nemo are
legatura cu stiinta sau tehnologia (expozitiile, filmele, atelierele si demonstratiile etc).
Vei mirosi, auzi, simti si vedea cum functioneaza lumea. Dupa o vizita la Nemo, vei sti de ce podurile sunt asa
rezistente, cum vei arata peste 30 de ani, de ce semeni atat de mult cu parintii tai, cum sa purifici apa, ce se
intampla cand te saruti, cum functioneaza lumina si satelitii si multe altele. In alte cuvinte, o zi la Nemo este un
lucru destept.
Orar:
Muzeul Nemo este deschis de marti pana duminica intre 10:00 si 17:00 si este inchis pe 13, 30 aprilie , pe 1
iunie, 25 decembrie si 1 ianuarie. In luna iunie, iulie si august muzeul Nemo este deschis si lunea.
In timpul orelor de vizitare va puteti urca gratuit pe acoperisul muzeului.
Preturi:
Taxa de intrare in muzeul Nemo este de 12,50 EUR de persoana si gratis pentru copii sub 3 ani.
Adresa:
Oosterdok 2, langa Gara Centrala din Amsterdam

9

