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R O Z M A I T O Ś C I
Podróże marzeń

Amsterdam, czyli wolność
Liberalny Amsterdam często kojarzony jest
z dzielnicą czerwonych latarni i kawiarniami, w których można legalnie kupić miękkie
narkotyki. To położone pośród setek kanałów
miasto przyciąga turystów swobodną atmosferą, olśniewającą architekturą i światowej
klasy muzeami, gdzie podziwiać można najwspanialsze dzieła holenderskich mistrzów.

Stolica Holandii słynie z oplatającego ją
systemu kanałów, wpisanego na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. To właśnie dzięki nim
Amsterdam zyskał miano Wenecji Północy.
Najstarsze kanały powstały w XVII wieku.
Miały ułatwić bogatym kupcom transport
towarów do położonych przy nich domów.

R ejs po kanałach

Z wizytą u van G ogha
Pozycją obowiązkową podczas zwiedzania Amsterdamu powinno być Rijksmuseum,
posiadające bogatą kolekcję dzieł Rembrandta,
oraz Muzeum van Gogha poświęcone twórczości wybitnego postimpresjonisty. Oprócz
ponad 200 obrazów mistrza znajduje się
w nim wiele związanych z nim pamiątek, listów i rzeczy osobistych.
Odwiedzający mogą być zaskoczeni faktem, że autor „Słoneczników” zaczął malować
krótko przed ukończeniem trzydziestego roku
życia, a zmarł w wieku 37 lat. Niedoceniany
za życia, Vincent van Gogh twierdził, że materiały, które wykorzystywał do malowania,
są cenniejsze niż stworzone przez niego prace.
Dziś dzieła malarza warte są miliony dolarów.

B yć jak butelka piwa
Z Muzeum van Gogha tylko krótki spacer
dzieli nas od browaru Heinekena. W tym zabytkowym budynku utworzono nowoczesne
centrum poświęcone historii piwa. Oprócz

interaktywnej ekspozycji, przedstawiającej
ewolucję marki Heineken w ciągu lat, obejrzeć
w nim można bogatą kolekcję butelek, etykiet
oraz plakatów reklamowych.
Jednak najciekawszym punktem wycieczki
jest… wcielenie się w butelkę piwa. Biorąc
udział w multimedialnej prezentacji obrazującej kolejne etapy procesu warzenia, będziemy
potrząsani, podgrzewani i spryskiwani wodą.
Na pamiątkę możemy kupić spersonalizowaną butelkę Heinekena z naszym imieniem
na etykiecie. Bilet wstępu do browaru kosztuje
18 euro, a w jego cenę wliczone są dwa kufle
złocistego trunku. Przed wycieczką warto
ściągnąć aplikację na smartfony z licznymi
ciekawostkami ze strony www.heineken.com.

Informacje
praktyczne:
Kiedy jechać: Wizytę w Amsterdamie najlepiej zaplanować pomiędzy marcem a majem,
kiedy miastu uroku dodają kwitnące tulipany.
Język: Językiem urzędowym jest niderlandzki, ale można porozumieć się również
po angielsku.
Waluta: Euro; 1 euro = 4,19 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Do przekroczenia granicy wystarczy paszport lub dowód
osobisty.

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić:

D zielnica czerwonych
latarni
Pod koniec dnia zajrzyjmy do będącej
symbolem Amsterdamu dzielnicy czerwonych latarni. Dawniej w jej sąsiedztwie znajdował się port, stąd obecność licznych barów
i domów rozpusty. Swobodny klimat pozostał
w niej do dziś. Nie brakuje tutaj kabaretów,
lokali z pokazami erotycznymi oraz coffee
shopów, czyli kawiarni sprzedających miękkie narkotyki. Znakiem firmowym dzielnicy
są okna wystawowe, w których w czerwonym
świetle wyginają się skąpo ubrane prostytutki.
Należy pamiętać, że robienie im zdjęć może
skończyć się nieprzyjemnie. W tej części
wycieczki zdecydowanie nie powinni brać
udziału najmłodsi.

Odwiedź Muzeum Seksu – najstarszy
tego typu przybytek na świecie, ukazujący
historię erotyki od czasów starożytnych aż
do współczesności.
Wypożycz rower i tak jak mieszkańcy
poruszaj się po mieście na dwóch kółkach.
Początkujący mogą skorzystać z usług firmy
Yellow Bike i wziąć udział w zorganizowanej
wycieczce rowerowej.
Skosztuj lokalnych serów podczas degustacji w Old Amsterdam Cheese Store.
To wspaniała okazja do poznania smaku pięciu gatunków sera podkreślonych aromatem
wina wybranego przez wykwalifikowanego
sommeliera.

MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Zwiedzanie miasta warto rozpocząć
od rejsu przeszkloną barką po największych
kanałach. Do wyboru mamy kilka tras, podczas których podziwiać można położone
po obu stronach kamienice o białych framugach. Ponieważ władze miasta naliczały podatek od szerokości frontowej ściany budynku,
wzdłuż kanałów wyrosły rzędy wąskich kamienic różniących się jedynie detalami. Masywne
meble często nie mieściły się w ich drzwiach
i trzeba było wciągać je przez okna przy użyciu
zamontowanych na dachu dźwigni.
W jednym z takich domów ukrywała się
przed hitlerowcami Anna Frank i jej rodzina.
To właśnie tam, podczas dwuletniego pobytu,

nastoletnia Anna pisała swój dziennik. W 1944
roku kryjówka została ujawniona i rodzina Franków trafiła do obozu koncentracyjnego. Wojnę
przeżył jedynie jej ojciec, który odnalazł i opublikował pamiętniki. Książka szybko stała się
bestsellerem. Dziś znajdujące się tutaj muzeum
odwiedza ponad milion osób rocznie. Kolejka
do wejścia ciągnie się przez kilka przecznic, dlatego warto zarezerwować bilety przez Internet
lub przyjść pół godziny przed otwarciem.

Malownicze kanały tworzą sieć wodną, dzielącą Amsterdam na liczne wyspy

Znajduje się ich tu aż 160 i ciągną się na długości 75 kilometrów

W browarze Heinekena poznamy tajniki procesu warzenia piwa

Punktem obowiązkowym podczas zwiedzania Amsterdamu powinna być wizyta w Rijksmuseum

