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Háttérinformációk Amszterdamról 
 
 
 
 
 

A világ egyik legnagyszerűbb városa. Európa egyik legromantikusabb és legszebb helye csatornákkal, világhíres 
múzeumokkal és történelmi jelentőségű látnivalókkal. 

 
Amszterdam a tolerancia és sokszínűség városa. A nagyvárosok összes pozitívumával rendelkezik: kultúra, történelem, 
szórakozás, jó közlekedési viszonyok. Ugyanakkor viszonylag kis, csendes város, kevés közúti forgalommal, mely 
nagyrészben a csatornáknak köszönhető. Amszterdamban akárhova megy az ember az soha nincs messze. 

 
Amszterdami gyorstalpaló: 
Népesség: 735,000 fő 
Időzóna: CET (közép-európai időszámítás) 
Ország: Hollandia 

 
Amszterdami látnivalók és nevezetességek: 

 
Amszterdamban a látnivalók színes skálája fogadja az idelátogatót. Mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt. A 
legfőbb vonzerőt a múzeumok jelentik, mint például a Rijkmuseum vagy a világhíres Van Gogh múzeum, melyek évente 
több milliós forgalommal büszkélkedhetnek. Emelett sok egyéb, kifejezetten Amszterdamra jellemző érdekesség is van, 
ilyen a Szexmúzeum vagy a Piros lámpás negyedben lévő Hasis és Marihuána múzeum. A város romantikus hangulata, 
pezsgő élete, sokszínűsége, csatornái, történelmi jelentőségű épületei sokmindenki szívét rabul ejti. 

 
A Dam 
Amszterdam főtere, mely megfáradt turisták, galambok, utcai előadóművészek találkozóhelye. A tér látnivalói a Királyi 
Palota, mely a tér domináns épülete, korábban városházaként funkcionált. Napjainkban turistacsoportok látogatják. Mellette 
található a Nieuwe Kerk (Újtemplom), mely időszakos kiállításoknak ad otthont. Átellenben a Hotel Krasnapolsky előtt állő 
22 méter magas szobor a II. Világháború elesettjeinek állít emléket. Jó időben az emberek sokasága pihen a szobor 
talapzatán, illetve a tér kávézóiban. 

 
Piros Lámpás Negyed 
Sok látogatónak ez okozza a legnagyobb meglepetést. Egyfajta szexuális vidámpark. Legmeglepőbb sajátossága, hogy 
maga a negyed kifejezetten szép. A híres piros lámpák fénye világítja be a csatorna menti házakat és a hidak is pirosan 
vannak kivilágítva Amszterdam nagyfokú toleranciájáról hires és ez alól nem lehet kivétel a prostitúció sem. A kormány úgy 
döntött, hogy legális keretek közé tereli a prostitúciót. Az ablak mögött lévő lányok ugyanúgy adót fizetnek mint bárki más. 
Sok diáklány űzi e mesterséget, melyből aztán tanulmányaikat tudják finanszírozni. Ide sötétedés után érdemes ellátogatni, 
mert akkor kezdődik itt az élet. Rengeteg peepshow-val, szexshoppal, coffeeshop-pal és bárral fogunk itt találkozni. A 
lányokon kívül a legfelkapottabb látványosság a Casa Rosso, mely egy igencsak borsos belépőt elkérő szexszínház. A 
negyedben van egy "kakukktojás" utca is, ahol ha egy kicsit jobban odafigyelünk, akkor látjuk, hogy a lányok nem is annyira 
lányok. .. Bár a környék elvileg biztonságos, azért legyünk óvatosak mikor egy-egy csendesebb utcába térünk be. Az ablak 
mögött álló hölgyeket fényképezni szigorúan tilos. Kérjük ezt tartsák is be, az esetleges nézeteltérés elkerülése végett. 

 
Amszterdami csatornák 
Sok látogató ámul el a tömérdek mennyiségű víz láttán. Nem véletlenül nevezik Amszterdamot észak Velencéjének. Éppen 
emiatt egy amszterdami látogatás nem teljes egy kis hajókázás nélkül. A nappali hajóút a város nyugodt és érdekes oldalát 
mutatja meg nekünk, az esti pedig a varázslatos és romantikus oldal tárul szemünk elé, melyhez nagyban hozzájárul a 
kivilágított házak és hidak látványa is. A négy fő csatorna a Prinsengracht, Herengracht, Keizersgracht és a Singel. 
Hajóutakra a város különböző pontjain befizethetünk, legérdemesebb a Centraal Station könyékén vagy pedig a Damrak-on 
az erre specializálódott társaságokat igénybe venni. A legtöbb hajótúra kb. 30 percet vesz igénybe, az idegenvezetés 4 
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nyelven folyik: angolul, németül, franciául és hollandul. Vállalkozó kedvűek jobb idő esetén vizibiciklit és bérelhetnek, és 
maguk fedezhetik fel a csatornákat. 

 
Leidse tér (Leidseplein) 
Amszterdam éjszakai életének egyik vibráló központja. Az városból ide vezető utcán, a Leidsestraat-on érdemes szétnézni 
ha az ember vásárolgatni szeretne. A téren rengeteg étterem, pub, coffeeshop, mozi és színház (Stadsschouwburg) 
található itt. Meleg nyári estéken helyiek és turisták egyaránt szívesen töltik el idejüket az itteni teraszokon. Gyakran 
találkozhatunk itt utcai zenészekkel, mutatványosokkal, tűznyelőkkel és egyéb előadóművészekkel.A helyiek is 
előszeretettel látogatják e környéket, bár egyesek tipikus turistaközpontnak tartják. 

 
Rembrandt tér (Rembrandtplein) 
Az egykori XIX. századi vajpiac, mely ma a Rembrandt tér -a Leidseplein párja- bárok, hotelek, éttermek láncolatává nőtte ki 
magát, ebből adódóan mágnesként vonzza a turistákat. Az éjszakai élet népszerű helyszíne is egyben. .Nyáron a teraszok 
zsúfolásig telve vannak a felfrissülni vágyó,nézelődő emberekkel. A tér közepén egy kicsi, de annál kellemesebb park van, 
ahol lepihenhet az ember vagy a megcsodálhatja Rembrandt szobrát. A tér melletti utcában a Regulierbreestraat 26-28 
szám alatt egy figyelemre méltó épület található, a Tuschinski mozi, mely 1921-ben épült Art Deco stílusban. A helyiek egyik 
kedvenc mozija. 

 
Vondelpark 
Az egyik zöld pont a városban, Amszterdam déli részén helyezkedik el, 5 percnyi sétára a Leidsepleintől, 10 percre a Rijks-, 
és a Van Gogh múzeumtól. 10 milliós éves forgalmával Hollandia leghíresebb parkja. Sokan járnak ide: pihenni vágyó 
turisták, szerelmespárok, a napon sütkérezni vagyók, családók, futók. A park kb. 2 km hosszú, tehát bőven jut hely mindenki 
számára. 

 
Albert Cuyp piac 
Európa egyik leghíresebb és legforgalmasabb szabadtéri piaca. Évente látogtók ezreit vonzza, főleg szombatonként. Több, 
mint 300 stand található itt. A friss zöldségektől kezdve a ruhákon át a legelkésztőbb dolgokig mindent megtalálható itt. Az 
egyik hentespultban még Gyulai kolbász és Pick szalámi is fellelhető. Sok ínyencségre akadhatunk, ehetünk heringet, igazi 
holland sajtokat, zölségeket, gyümölcsöket.Emellett Amszterdam egyik legolcsóbb piacai közé tartozik. Vasárnap szünnap, 
minden egyéb más napokon délután 17 óráig tart nyitva.Ha élelmiszert akarunk venni, akkor érdemes zárás előtt kb. fél 
órával érkezni, mert ilyenkor sokkal olcsóbban tudunk az egyes árukhoz hozzájutni. 

 
Waterloo téri piac (Waterlooplein markt) 
A Waterloo téri piac kifejezetten a turistáknak szól, sok használt holmi, bőrkabát szunevír, könyv, lemez, lakberendezési 
tárgy található. Ez a piac sokkal kisebb, mint az Albert Cuyp piac, előnye, hogy a belvárosban van. Áraiban nagyon változó, 
de érdemes alkudni. Vasárnap zárva tart, minden egyéb más napokon délután 17 óráig tart nyitva. 

 
Rembrandt Ház (Rembrandt Huis) 
A híres holland festő lakóháza , 1639 és 1659 között lakott itt. A Jodenbreestraat 4 szám alatt található, egy utcányira a 
Waterloo téri piactól. Múzeumként üzemel, mely a festő életét mutatja be. Naponta 9-16-ig tart nyitva. 

 
Virágpiac (Bloemenmarkt) 
A naponta nyitvatartó piacon virágok, növények, virágmagok és egyéb szuvenírek sokasága lelhető fel. 

 
Madame Tussaud viaszmúzeum 
A londoni mintára létrehozott viaszmúzeumban sok hires ember élethű másával találkozhatunk, valamint betekintést 
nyerhetünk Hollandia történelmébe is. A belépő borsos: 23 Euróba kerül. 

 
Amszterdami múzeumok: 

 
A múzeumok fontos vonzerőt jelentenek Amszterdamban, évente több milliós forgalmmal bírnak.Több, mint 50 múzeum 
található itt. A legismertebbek a Rijksmuseum (Nemzeti Múzeum), a Van Gogh múzeum és a Stedelijk Museum (Városi 
múzeum). A következőkben válogathat az Ön érdekődési körének megfelelő múzeumok listájából, melyeket témakör szerinti 
csoportosítás alapján talál meg. Fontos: A múzeumok többsége Január 1., Április 30. és December 25.-én zárva tart. 
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Belépő Amszterdam összes múzeumába 
Amszterdamban lehetőségük van egy kedvező árú ajánlat igénybevételére, mely a következőket foglalja magába: korlátlan 
számú utazásra a helyi tömegközlekedésen, ingyenes belépő az összes múzeumba és egy városnéző sétahajózás. További 
információért klikkeljen ide: Amsterdam Pass 

 

Belépő több, mint 400 múzeumba, avagy Museumkaart 
Ideális megoldás azok számára, akik egész Hollandiát körbe szeretnék járni, hiszen ez a kártya múzeumok százaiba 
biztosít ingyenes belépést. További információért: Museumkaart. 

 
Régészet 

 

Allard Pierson múzeum, Régészeti Múzeum 
Az Amszterdam Egyetemhez tartozik, ahol egyiptomi, görög, ciprusi, etruszk és román kultúrális emlékek tekinthetők meg. 
Cím: Oude Turfmarkt 127 
Nyitvatartás: kedd-péntek 10:00-17:00, szombat-vasárnap 13:00-17:00, hétfőn zárva. 

 
Művészet 

 

Rijksmuseum (Nemzeti Múzeum) 
A XVII. századi holland mesterek műremekei mellett más, hasonlóképp lenyűgöző művészeti gyűjteményeknek ad otthont. 
Cím: Stadhouderskade 42 
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 09:00-18:00. 

 
Stedelijk Museum (Városi Múzeum) 
Főleg a modern művészetek kedvelőinek szól, időszakos kiállításokkal kiegészülve. Az épület mögött egy csodálatos 
szoborkert található. Ideiglenesen a kikötőben tekinthető meg, nem messze a Centraal Station-től. 
Cím: Oosterdokskade 5 
Nyitvatarás: minden nap 10:00 -18:00 óráig, csütörtök 10:00-21:00. 

 
Van Gogh Múzeum 
A holland nagymester, Vincent Van Gogh műveinek lenyűgöző gyűjteménye. Közel 200 festményét és 550 vázlatát mutatja 
be. Megtekinthető még Theoval folytatott levelezése is.A kiállítás 5 életszakasza köré épül: Hollandia, Párizs, Arles, Saint 
Rémy és Auvers-sur-Oise. 
Cím: Paulus Potterstraat 7 
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 10:00-18:00, péntek: 10:00-22:00. 

 
Rembrandt ház (Rembrandt huis) 
A híres mester lakó-, és alkotóhelye, ahol 1639-1659 között tevékenykedett. Megtekinthető továbbá egy 
festménygyűjtemény is, melyből Rembrandt is ihletet merített. Ilyen pl. Pieter Lastman egyik festménye. 
Cím: Jodenbreestraat 4. 
Nyitvatartás: hétfő-szombat: 10:00-17:00, vasárnap: 13:00-17:00. 

 
Loon múzeum (Museum van Loon) 
Ez a múzeum tulajdonképpen egy tökéletes állapotban megőrzött amszterdami ház,mely egy művészeti kiállításnak ad 
otthont. A ház első lakója 1672-ben Rembrandt diákja, Ferdinánd Bol volt. Az utolsó pedig egy bizonyos Van Loon -mely egy 
tipikus holland családnév- egyben a múzeum névadója is. 
Cím: Keizersgracht 672. 
Nyitvatartás: csütörtök-hétfő: 11:00-17:00 

 
Építészet 

 

ARCAM - Amszterdami építészeti központ 
A város építészetéről tájékozódhatunk, már meglévő épületekről, vagy új projektekről. Évente párszor a város különböző 
pontjain kiállítást is rendeznek. Sok hivatásbeli és a téma iránt érdeklődő látogatja a központot. 
Cím: Prins Hendrikkade 600. 
Nyitvatartás: kedd-szombat :13:00-17:00 
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"A vár" (De Burcht) 
A "Vár" épülete 1900-ban épült, Hendrik Petrus Berlage kezének munkáját dícséri. Eredetileg a Holland Egysületnek és a 
Gyémántkereskedőknek adott otthont. 2002-ben restaurálták teljesen, mindezzel is példát állítva az art deco-nak. A torony, 
a kupola és az ablakok együttese egy gyémántot formáz. 
Cím: Henri Polak Laan 9. 
Nyitvatartás: kedd-péntek :11.00-17.00, csütörtök: 13.00-17.00. 

 
Hajók 

 

Lakóhajó múzeum (Houseboat museum) 
Ha szeretne ízelítőt kapni, hogy milyen is lehet Amszterdam csatornáin egy lakóhajón élni, akkor feltétlenül látogasson el 
ide. 
Cím: Prinsengracht 296-os számú ház előtt 
Nyitvatartás: márciustól-októberig, kedd-vasárnap: 11:00-17:00, 
novembertől-februárig , szombat-vasárnap: 11:00-17:00. 

 
Holland Tengerészeti Múzeum (Nederlands Scheepvaart Museum) 
Hajók, tárgyak, dokumentumok, térképek és könyvek mesélnek a holland tengerészet közel 300 éves történetéről. 
Cím: Linnaeusstraat 2. 
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap: 10:00-17:00. 

 
Tudomány és techinka 

 

Növénykert (De Hortus) 
A kert története1638-ban kezdődött, amikoris a helyi orvosok gyógyszereikhez szükséges gyógynövényeket kezdtek el itt 
termeszteni. Az idő múlásával egy hatalmas növénygyűjteménnyé nőtte ki magát a létesítmény. 
Cím: Plantage Middenlaan 2a 
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 09:00-17:00, 
szombat-vasárnap és ünnepnapokon:10:00-17:00. 

 
Artis ZOO 
1838-ban alapították, 14 ha alapterületű park Amszterdam központjában. Történelmi jelentőségű épületekkel, helyi és 
európai sajátosságú botanikus kertekkel, 700 féle hal-,madár-, és emlősfajjal büszkélkedhet. Az akváriumban pedig az 
amszterdami csatornák élővilága tárul elénk. 
Cím: Plantage Kerklaan 38-40. 
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap: 09:00-18:00. 

 
NEMO -Technikai és tudományos múzeum 
A Centraal Station közelében található a legfuturisztikusabb épület Amszterdamban. Ez a hajóra emlékeztető épület Renzo 
Piano műve. A legtöbb múzeummal ellentétben itt igenis kötelező megfogni és saját bőrőn tapasztalni a kiállítási anyagot. 
Cím: Oosterdok 2 
Nyitvatartás: kedd-csütörtök: 10:00-17:00, hétfőn zárva 

 
Kultúra 

 

Heineken sörfőzde- Heineken experience 
Itt megismerkedhet e világhírű sör történetével és előállítási módjával. 
Cím: Stadhouderskade 78. 
Nyitvatartás: kedd-vasárnap 10:00-18:00, hétfőn zárva, 
Megjegyzés: 18 éven aluliak csak szülői kísérettel látogathatják 
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Szex 
 

Szex múzeum 
1985-ben nyitott meg kapuit. Akkoriban még elsőként mutatta be az ember szexuális életének történetét. 
Cím: Damrak 18. 
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap: 10:00-23:30. 

 
Erotika múzeum (Erotic Museum) 
A piros lámpás negyedben található, 5 emeleten keresztül tekinthető meg az erotikus gyűjtemény. 
Cím: Oude-Zijds Achterburgwal 54 

 
Labdarúgás 

 

Ajax Múzeum 
10 év története tárul elénk ha ellátogatunk a stadionba, mely mindössze csak pár percre helyezkedik el a belvárostól. 
Idegenvezető áll majd rendelkezésünkre. 
Cím: Amsterdam Arena, Arena Boulevard 29, 

 
Történelem 

 

Anna Frank Ház (Anne Frank Huis) 
Az Anna Frank naplójában szereplő házat tekinthetjük itt meg, ahol a zsidó Frank család 2 éven át bujkált a náci 
végrehajtóhatalom elől. A család, valamint a több millió zsidó szenvedését mutatja be a kiállítás. Minden szoba eredeti 
állapotban látható. 
Cím: Prinsengracht 267, 
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 09:00-19:00. 

 
Amszterdam Történeti Múzeum (Historical Museum) 
Részletesen betekintést ad Amszterdam történelmébe az első telepesekig visszamenően. Nyomon követhetjük a város 
kultúrális, kereskedelmi kapcsolatainak alakulásait, valamint küzdelmét a vízzel.Különböző tárgyak, festmények, képek, 
videók és térképek segítenek ebben. 
Cím: Kalverstraat 92, valamint Nieuwezijds Voorburgwal 357 
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 10.00 -17.00, 
Szombat-vasárnap 11.00-17.00. 

 
Kínzások múzeuma (Torture museum) 
Egy kicsi és sötét múzeum, ahol az elvont emberi fantázia legborzalmasabb szüleményeit nézhetjük meg. Az itt 
megtalálható szerkezetek biztosan megoldják az emberek nyelvét. 
Cím: Singel 449 
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap: 10:00-23:00. 

 
Vallás 

 

Zsidó történeti múzeum (Joods Historisch Museum) 
Egy teljes történeti összeállítás 4 zsinagóga fejegyzéseiből, valamint egy zsidó kultúrális gyűjteménynek is otthont ad 
egyben. Egy több, mint 300 évet felölelő kiállítás, mely a hollandiai zsidók életét mutatja be egészen a názi invázió 
kezdetéig. 
Cím: Nieuwe Amstelstraat 1. 
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap: 11:00-17:00. 

 
Amstelkring múzeum 
A piros lámpás negyed szélén található 17. századi, restaurált csatorna menti ház, melynek alsó szintjét 1888-ban 
múzeummá alakították és jelenleg teljesen berendezett szobái mellett templomi ezüstöket, vallásos emlékeket és 
festményeket csodálhatunk meg. 
Cím: Oudezijds Voorburgwal 40. 
Nyitvatartás: hétfő-szombat: 10:00-17:00, vasárnap: 13:00-17:00. 
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Új templom (Nieuwe Kerk) 
A XV. században kezdődtek el ezen nagyszerű épület munkálatai, az amszterdami nép tiszteletére. Napjainkban az egyik 
utolsó gótikus templom, melyben időszaki kiállításokat, orgonakoncerteket rendeznek. 
Cím: Dam tér 
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap: 10:00-18:00, csütörtökönként 22:00 órakor zár. 

 
Szórakozás és kultúra: 

 
Amszterdam világszínvonalú szórakozási lehetőségeket kínál, köszönhető ez annak is hogy a város évszázadokig Európa 
vezető kultúrális központja volt. Előadások százait lehet megtekinteni a lehető legkülönbözőbb helyeken. Emellett sok 
alacsony költségvetésű előadással is találkozhatunk utcai előadók valamint bárokban és kávézókban zenélő élő zenekarok 
képében. 

 
Színház 
Egész évben, a hét minden napján találhatunk minőségi előadásokat, holland és angol nyelven is. Az angol nyelvű 
előadásoknak főleg a Leidseplein (Leidse tér) ad otthont (pl. Stadshouwburg, Boom Chicago). A programokról 
legegyszerűbben a színházak jegypénztáraiban lévő programfüzetekből tájékozódhatunk, melyekből a jegyárakról,, 
időpontokról is tájékoztatást kaphatunk. A Waterlooplein-on (Waterloo tér) található az operaház, melyben egész évben 
színvonalas előadásokat tekinthetünk meg. 

 
Mozi 
Amszterdamban több, mint 50 mozi van, ahol a vetítés nyelve a film eredeti nyelvének felel meg (ez többnyire angol), és a 
feliratozás holland. A Tuschinski mozit érdemes kiemelni. 1921-ben épült egy sajátos stílusban, mely az amszterdami iskola 
és az Art Deco keverékét ötvözi.Európa legszebb mozijaként tartják számon. 

 
Zene 
Amszterdamban régre visszamenő hagyománya van a klasszikus zenének és operának. Nyaranta nagyon sok koncertet 
hallgathatunk meg a város csodálatos parkjaiban. 

 
Balett és tánc 
Két világhírű balett társulat is van Hollandiában. A Muziektheater ad otthont az egyiknek, repertoárjukban a klasszikus zene 
és a modern zene egyaránt ötvöződik. A Holland Tánc Színház (Netherlands Dans Theater) a város különböző pontjain lép 
fel rendszeresen. 

 
Éjszakai élet 
Amint beesteledik Amszterdam elkezd szikrázni, különösen igaz ez a nyári éjszakákra. A Leidse tér (Leidseplein) körül 
található sok színház, kávézó, bár, a Holland Kaszinó, a Lido színház, ahol élő műsorral szórakoztatják a látogatókat. 
Továbbá itt található még sok neves zenei és kultúrális központ is. Ilyen például a Paradiso és Melkweg. Mindkét helyen 
változatos zenei programmal várják az érdeklődőket: rock, pop, dance, rap és egyéb stílusok képviseltetik magukat, és 
sokszor lépnek fel itt világhírességek is. 

 
Coffeeshopok 
Nagykorúak legálisan vásárolhatnak könnyűdrogot Amszterdamban, Soha ne vásároljunk drogot utcai árusoktól. Ez 
illegális, veszélyes, és ha a rendőrok elkapnak akkor egyesen a rendőrségre vezet majd az utunk. 

 
Piros Lámpás Negyed 
A negyedben a legtöbb ablakon találkozhatunk a piros körbe foglalt és áthúzott fényképezőgép rajzával. Ha ez mégis 
elkerülné figyelmét, akkor az ablak mögött álló hölgyek ideges kopogása majd biztosan emlékezteti arra, hogy szigorúan 
tilos fényképezni őket. Az is lehet, hogy a negyed biztonsági őrei kiveszik gépünkből a filmet, megkérnek minket, hogy 
azonnal távozzunk. Ha valóban szüksége van pár fotóra, akkor ide kattintva talál néhányat: gallery. 
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Prostitúció Amszterdamban 
Hollandiában 1815 és 1996 között illegális volt a prostitúció. 1996-ban azonban a holland kormány úgy döntött, hogy adót 
vet ki rá. A statisztikák szerint ma már több, mint 25.000-en űzik a mesterséget, és ezek fele illegális bevándorló. Mint a 
világ sok más városában, itt is rengeteg bordélyház működik, de ami tipikusan helyi sajátosság az nem más, mint az a sok 
ablak, amiket az a bizonyos piros lámpa világít meg. 

 
Szex múzeum 
1985-ben nyitott meg kapuit. Hatalmas gyűjteménye képekben és tárgyakban meséli el az ember szexuális életének 
történetét. Nagyon informatív és nyitott, ezért csak az ez iránt komolyabban érdeklődőknek ajánljuk. 
Cím: Damrak 18. 

 
Erotika múzeum (Erotic Museum) 
A piros lámpás negyedben található, 5 emeleten keresztül tekinthető meg a művészi megközelítésű erotikus gyűjtemény. 
Cím: Oude-Zijds Achterburgwal 54 
Het Gulden Vlies kondom üzlet 
Minden színben, méretben, alakban és ízben találhatunk itt óvszereket.Némelyik kézzel festett és csak dekorációs célt 
szolgál. 
Cím: Warmoesstraat 141 

 
Hasis és Marihuána Múzeum (Hash Marihuana Hemp Museum) 
A Sensi Seed Bank a tulajdonosa. A múzeum elég kicsi, a cannabis növény történetet mutatja be. Néhány növény ki is van 
itt állítva,és a termesztéséhez szükséges magyarázattal ellátva. 
Cím: Oudezijds Achterburgwal 148, Piros lámpás negyed 

 
Vásárlás Amszterdamban: 

 
Amszterdam a különleges antik holmik, könyvek, gyémántok városa. A legtöbb üzlet nyitvatartási ideje a következőképp 
alakul: hétfőn délután 13-19 óráig, keddtől-szombatig 10 órától este 18 óráig. Csütörtökönként van az úgynevezett 
koopavond, azaz vásárlóeste, amikor az üzletek este 21 óráig tartanak nyitva.Vasárnaponként a városközpontban 
(Kalverstraat, Damrak, Leidsestraat és Noorderkerk környéke)is nyitva tartanak az üzletek egészen délután 17 óráig. Egyes 
szupermarketek, mint pl. az Albert Heijn este 20-22 óráig is várják a vevőket. 
Mivel sok autók elől elzárt terület van a belvárosban ez meg kellemesebbé teszi a vásárlást. Azonban a buszokkal, 
biciklikkel, taxikkal még mindig számolni kell, ezért legyenek körültekintőek. A városban a lehető legváratlanabb helyeken is 
kis üzletek akadhatnak utunkba. 
Első megálló: Nieuwendijk-Kalverstraat. Ez egy gyalogos övezet, ahol turisták diákok,kirándulók és helyiek véget nem érő 
tömege hömpölyög. A Nieuwendijk a pályaudvar közelében helyezkedik el. Alapvetően ruhákat, sportfelszerelést, CD-ket, 
lemezeket, ajándékokat vásárolhatunk itt, mindezt azzal a különleges amszterdami hangulattal fűszerezve. 

 
A Dam tér túloldalán folytatódik a bevásárlóutca, ez a Kalverstraat. Még több cipő, táska, ajándékbolt, képeslapárus, 
parfüméria és néhány coffeeshop, gyorsétterem és fagyizó fogadja az ide betérőt. Majdnem az összes híres márkanév 
képviselteti magát ezen az utcán, egynémelyik nem is egyszer. Egy kávéra az ezzel párhuzamos Spuistraat-ra érdemes 
betérni, itt sok kávézó, étterem, gyorsétterem áll rendelkezésünkre. 

 
A Nieuwendijkkal párhuzamosan a Damrak, a Kalverstraat-tal párhuzamosan pedig a Rokin helyezkedik el. Ezek 
közforgalmi utak, ezért érdemes a biciklisekkel vigyázni. 
A Damrak-on sok étterem (melyben ha nem muszály, akkor nem túlságosan tanácsolt étkezni,mert nem biztos,hogy a 
méregdrága árak színvonalat is takarnak), pénzváltó és hotel fogadja a látogatókat. A Damrak és a Dam tér sarkán a 
Bijenkorf áruház van, melyben minden megtalálható, mi szem-szájnak ingere, azonban igencsak borsos áron. 
A Dam tér túloldalán a Damrak folytatása a Rokin. Az egykori impozáns kereskedőházak ma antikváriumoknak, 
művészboltoknak, éttermeknek és gyémántboltoknak ad otthont. 

 
Ha Ön inkább plázákban szeret vásárolni, vagy éppen esik az eső,mindig van lehetőség egy-egy kisebb plázába betérni. 
Ilyen a Magna Plaza (Nieuwezijds Voorburgwal, a Dam tér mellett) vagy a Kalvertoren (a Kalverstraat-on) 

 
A Kalverstraat végén, a Muntplein-on (Munt tér), minden féle-fajta tulipán, nárcisz és egyéb virághagyma teljes kínálata 
lelhető fel a Virágpiacon. A hagymák szabadon exportálhatóak, hogy otthonában is élvezhesse szépségüket. 
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Ha a Muntplein-on átkelünk a zebrán és végigsétálunk a Regulier Breestraat-on -mely tele van éttermekkel, 
gyorséttermekkel, ajándékboltokkal- a Rembrandtplein-ra (Rembrandt térre) érkezünk. 

 
Ha szeretne egy kicsit több luxust, akkor látogasson el a Pieter Cornelisz Hooftstraat-ra, ahol ha nem elővigyázatos 
igencsak megterhelheti bankszámláját. Ezen az úton nem más tervezőktől vásárolhatunk ,mint Cartier, Gucci, Edgar Vos, 
Tommy Hillfiger, Oger. Ha ezt túl soknak találja, akkor tegyen egy sétát a Vondelparkban, mely közvetlenül az út végén 
található. 

 
Érdemes a Leidse térhez (Leidseplein) vezető Leidsestraaton is végigsétálni, sok üzlet és étterem található ezen az utcán. 
De a villamosokra itt fokozottan kell ügyelni, mert nemegyszer az ember mellett pár centiméterrel robog el. 

 
Piacok: 

 
Albert Cuyp piac 
Európa egyik leghíresebb és legforgalmasabb szabadtéri piaca. Évente látogtók ezreit vonzza, főleg szombatonként. Több, 
mint 300 stand található itt. A friss zöldségektől kezdve a ruhákon át a legelkésztőbb dolgokig mindent megtalálható itt. Az 
egyik hentespultban még Gyulai kolbász és Pick szalámi is fellelhető. Sok ínyencségre akadhatunk, ehetünk heringet, igazi 
holland sajtokat, zölségeket, gyümölcsöket. Emellett Amszterdam egyik legolcsóbb piacai közé tartozik. Vasárnap szünnap, 
minden egyéb más napokon délután 17 óráig tart nyitva.Ha élelmiszert akarunk venni, akkor érdemes zárás előtt kb. fél 
órával érkezni, mert ilyenkor sokkal olcsóbban tudunk az egyes árukhoz hozzájutni. 

 
Északi piac (Noordermarkt) 
A meghitt Jordaan negyedben, a Noorderkerk (Északi templom) közelében található, szombatonként megrendezésre kerülő 
piac bármelyik látogató kíváncsiságát kielégíti. Használt könyvek és ruhák, antik holmik, virág, friss zölség-gyümölcs, hús 
található itt meg. Ha megéheztünk nyugodtan falatozhatunk inyencségeket (broodworst, tavaszi tekercs, finom holland 
sütemények) mindezt bio alapanyagokból. Általános használati cikkeket minden hétfőn 9-13 óráig szerezhetünk itt be a 
bolhapiacon. Használt ruhákat, biotermékeket pedig minden szombaton 10-16 óráig. 

 
Waterloo téri piac (Waterlooplein markt) 
A Waterloo téri piac kifejezetten a turistáknak szól, sok használt holmi, bőrkabát szunevír, könyv, lemez, lakberendezési 
tárgy található. Ez a piac sokkal kisebb, mint az Albert Cuyp piac, előnye, hogy a belvárosban van. Áraiban nagyon változó, 
de érdemes alkudni. Vasárnap zárva tart, minden egyéb más napokon délután 17 óráig tart nyitva. 

 
Coffeeshopok: 

 
A hollandiai coffeeshopok legálisan árúsíthatnak kis mennyiségű marihuánát, melyet azonban szigorúan ellenőriznek és 
adóznak utána. Tilos kiskorúakat valamint 5 grammot meghaladó mennyiséget kiszolgálni. A keménydrogok illegálisak. 

 
Fontos információk: 

 
Telefonhasználat 
Nyilvános telefonokkal szerte a városban találkozhatunk, állomásokon, postahivatalokban és még néhány bárban is 
előfordulhatnak. A telefonok többsége csakis telefonkártyával vehető igénybe. Ezeket a postán vagy dohányárú boltokban 
szerzhetjük be. 5, 10 és 20 euró értékűek a kártyák. A fülkék használati utasítása holland és angol nyelven olvasható. 
Ha Amszterdamban tartózkodunk és bármilyen egy amszterdami számot akarunk tárcsázni, akkor hagyjuk el a +31 
előhívószámot és tárcsázzuk 020.. vagy 06.. holland mobilszámokhoz. 

 
A holland nyelv 
Hollandia hivatalos nyelve a holland, bár mindeki beszél angolul a Amszterdamban.Emellett sok holland beszél még 
németül és franciául. Holland az anyanyelve közel 21 millió embernek, értendő ezalatt egész hollandia és Flamandia 
(Belgium holland nyelvű, északi része). 
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Amszterdami turista információ 
A helyi turista iroda a VVV, ahol kitűnően tájékozódhatunk mindenről, ami csak érdekel minket. Azonban szállást nem 
érdemes itt, sőt egyáltalán bármilyen turista irodában foglalni, mert ők erre meg kezelési költségként extra díjat számolnak 
fel. Ehelyett inkább vegye igénybe online foglalási rendszerünket! A VVV négy helyen található meg a Amszterdamban: 
- Stationsplein 10 
- Leidseplein 1 
- Centraal Station (központi pályaudvar) 
- Amsterdam Schiphol Reptér 

 
WC használat 
Amszterdamban az otthoni szokásokkal ellentétben mindenhol fizetni kell a WC-n. Még a szórakozóhelyeken is. Ára 50 
eurócent.Ezért a kellemetlenségek elkerülése végett mindig legyen nálunk elég apró e célra. 

 
Amsterdam pass & Museumkaart (Amszterdam kártya és Múzeumkártya) 
Amszterdamban lehetőségük van egy kedvező árú ajánlat igénybevételére, mely a következőket foglalja magába: korlátlan 
számú utazásra a helyi tömegközlekedésen, ingyenes belépő az összes múzeumba és egy városnéző sétahajózás.További 
információért klikkeljen ide: Amsterdam Pass (angol nyelvű) 
Ideális megoldás azok számára, akik egész Hollandiát körbe szeretnék járni, hiszen ez a kártya múzeumok százaiba 
biztosít ingyenes belépést. További információért: Museumkaart (angol nyelvű) 
Mindkettő beszerezhető az információs központokban, a reptéren, vagy a Centraal Station-nél (központi pályaudvar). 

 
Pénzváltás 
Lehetőleg kerüljük a különböző pénzváltókat, mert rossz árfolyamban váltanak. A "Chequepoint" is egy felettébb drága 
szolgáltatás. Legjobb ha a Centraal Station-nél (Központi Pályaudvar) lévő "GWK" Bankban váltunk. Itt dolgoznak a legjobb 
árfolyamokkal, és a nap 24 órájában nyitva tart. Amszterdamban, csakúgy mint egeész Hollandiában a hivatalos pénznem 
az Euró. 8 fajta érme létezik: 1, 2 , 5, 10, 20, 50 centes valamint az 1 és 2 euró. Emelett az 5, 10, 20, 50 valamint 100, 200, 
és 500 eurós bankjegy. Fontos megjegyezni hogy az 500 eurós bankjegyet szinte sehol nem fogadják el. A 100 és 200 
euróst se látják szívesen, Ha ilyen nagy címlettel kívánunk fizetni nézzünk szét a kassza környékén, mert általában fel van 
tüntetve, ha nem fogadják el. Másik megoldás a kártyával való fizetés, sok helyen meg is tehetjük ez Amszterdamban 
(éttermek, hotelek, bárok, szupermarketek)t, bár nem érdemes mert a holland szabályok szerint a bank-, ill. hitelkártyával 
történő fizetés esetén bizonyos százalékú (kb. 4-5 %) extra költéséget számolnak fel. 

 
Biztonság 
Amszterdam alapjában véve biztonságos város, nem kelle semmitől sem tartanunk az utcán sétálgatva. Mindenesetre soha 
ne hagyjuk holmijainkat őrizetlenül. Ha coffeeshopban, étteremben, bárban vagyunk rakjunk a táskánkat az asztal alá a 
lábunk közé és mint minden nagyvársoban, itt is ügyeljünk a zsebesekre.
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