
AMSTERDAMVanaf 2 dagen met      of

TERUG NAAR DE GOUDEN EEUW
❋

PROGRAMMAVOORBEELD

Dag 1: HEENREIS - AMSTERDAM
Een vroeg vertrek rechtstreeks naar 
Amsterdam. 
We starten een wandeling van het 
Vondelpark tot aan de Dam aan de 
hand van opdrachten. Bezoek aan 
het Mme Tussaud’s wassenbeeld 
museum dat een overzichtelijke en 
sfeervolle inleiding geeft tot de 
Gouden Eeuw.  Na de lunch zetten 
wij onze ‘geleide’ wandeling voort 
langs de grachten, stoppen bij het 
Anne Frankhuis en we eindigen 
met een themabezoek in het 
Rijksmuseum. Verblijf in volle 
centrum of op enkele kilometers 
buiten Amsterdam.

Dag 2: AMSTERDAM
‘s Morgens bezoeken we het zeer 
educatieve en aanschouwelijke 
Tropenmuseum en kunnen daar 
lunchen. Dan een wandeling via 

Artis zoo naar het Nederlands 
Scheepvaart-museum dat de 
geschiedenis schetst van de 
navigatie en ontdekkingen, de 
kolonisatie en handel in de 17e 
eeuw en tenslotte bezoeken we 
een replica van het VOC-schip de 
‘Amsterdam’ en leren er alles van 
het leven aan boord. Daarna rest 
zeker nog de tijd om met een boot 
de Amsterdamse grachten te 
ontdekken.

Dag 3: ZAANSE SCHANS - 
ENKHUIZEN - HOORN
Per bus naar het IJsselmeer. 
Wandeling door de ‘Zaanse 
Schans’, een karakteristieke 
woonbuurt met pittoreske huisjes 
en molens uit de 17e eeuw en 
eventueel een bezoek aan een 
klompenmakerij en kaashoeve. 
Dan naar Volendam, een heel 
typisch vissersdorp met bezoek aan 
het museum en de diamantslijperij. 

Of onmiddellijk naar Enkhuizen, 
wandeling langs de oude haven,
de Dromedaris, het oude stadje en 
vervolgens een bezoek aan het 
prachtige Zuyderzee museum. 
Terug langs Hoorn, wandeling 
langs de haven en de stadspoorten 
naar het museum en Weeghuys. 
Ten slotte terug naar Amsterdam 
voor avondmaal en overnachting.
Tenzij we verder rijden naar Den 
Helder waar we de ferry nemen 
naar het waddeneiland Texel. 
Zie ‘Texel’.

Dag 4: AMSTERDAM - MUIDEN
‘s Morgens kan er nog wat cultuur 
af met een bezoek aan het Van 
Gogh museum, en dan winkelen in 
en rond de Kalverstraat. Na de 
lunch per bus naar Muiden voor 
een geleid bezoek aan het 
Muiderslot, eens de residentie van 
P.C. Hooft. In de late namiddag 
rijden we terug naar school.

TEXEL
Van Amsterdam is het een sprong 
naar Texel, het grootste 
waddeneiland, zodat we 
gemakkelijk een of twee dagen op 
het eiland kunnen inbouwen. Het 
wordt een ecologische benadering 
ver weg van de stofferige en 
drukke stad. Je kan er prachtige 
fiets- en wandeltochten maken 
doorheen de schilderachtige dorpjes 
en de unieke natuurgebieden De 
Slufter en De Muy. We kunnen 
Ecomare bezoeken, het centrum 
voor Wadden en Noordzee, of de 
Oudheidkamer en het Maritiem & 
Juttersmuseum. Ga wadlopen of 
garnalen vissen in de Waddenzee 
met een heuse viskotter en maak 
kennis met de rondzwemmende of 
luierende zeehonden. Je kan gerust 
een nachtje verblijven in de nieuwe, 
moderne jeugdherberg want op 
het veelzijdig Texel geraak je nooit 
uitgekeken.

ALTERNATIEVE BEZOEKEN
`EN ACTIVITEITEN

• Amsterdams Historisch 
 Museum
• Van Gogh Museum
• Koninklijk Paleis
• Nemo, Science Centre
• Ajax Arena
• Geleide fietstocht door A’dam
• Waterfietsen op de grachten
• Musical


