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Out Of Office – Amsterdam Rehberi

Nasıl gidilir:  THY, Pegasus, Onur Air, Atlasglobal  ve KLM direkt uçuyor. 
Yolculuk 3 saat sürüyor. Uygun bilet bulmak yılın hemen hemen her zamanında 
mümkün. Resmi tatillerde genelde artıyor. Siz fırsatları takip edin ve 100 
Euro'ya gidiş-geliş biletinizi kapın. 

Ne zaman gidilir: Hollanda'da kışlar soğuk olur. Tavsiyem Nisan-Eylül arası 
gitmeniz. Nisan sonu King's Day kutlamaları güzel bir vesile olur. Soğuk hava 
beni engellemez diyorsanız Aralık ayı yılbaşı süslemelerini görmek için ve Noel 
pazarlarını ziyaret etmek için ilginç olabilir.

Vize:  Schengen vizesi gerekli. Başvurular VFS Global aracılığıyla kabul 
ediliyor.

Konaklama: Oteller Amsterdam'da oldukça pahalı. Gecesi 100 Euro altı birşey 
bulmak zor, ancak şehir merkezin dışına çıkarsanız mümkün. Ulaşım rahat o 
yüzden çok kafanıza takmayın merkezde kalmıyorsanız. AirBnb de yine bir 
alternatif. Üstellikle Hollanda'daki tüm evler aşırı bakımlı ve hoş dekore edilmiş.

Amsterdam'da Ulaşım: Havalanından ulaşım çok rahat ve kolay. Schiphol 
Havalimanından direkt şehir merkezinde bulunan Amsterdam Centraal'e tren 
var. Yolculuk yaklaşık 15dk sürüyor ve sık sık tren seferleri mevcut. Taksi falan 
hiç düşünmeyin bence. Şehir içinde tramvay ağı çok yaygın. Metro'da var ama 
genelde tramvayla heryere ulaşabilirsiniz. Toplu taşımayı kullanmak için mutlaka 
Hollanda Akbili olan OVChipkaart alın. Bu kartla havaalanından trene de 
binebilirsiniz veya şehirler arası seyahat edebilirsiniz. Maliyet açısından çok 
daha avantajlı oluyor. Kartın ücreti 7.50 Euro. Ortalama 6 seyahat sonra kart 
ücretini çıkartmış oluyorsunuz. Toplu taşıma kullanmak istemezseniz de UBER 
var, o da bir seçenek. Özellikle kalabalık bir grupsanız hem daha ucuza hem de 
daha rahat yolculuk yapabilirsiniz. Ya da bisiklet :) 

Program: Amsterdam için 3 gün yeterli, 4 gün ideal. Cumayı ve/ya Pazartesiyi 
izin alıp bir-iki gün izinle çok keyifli bir hafta sonu seyahatı yapmış 
olursunuz. Aşağıda örnek 3 günlük programı bulabilirsiniz. 

1. Gün - Centrum
2. Gün - Oud Zuid & Oud West
3. Gün - De Pijp
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1.Gün – Centrum

Amsterdam Centraal tren istasyonuna ulaştığınızda şehrin tam da merkezinde 
buluyorsunuz kendinizi. Açık konuşacağım, Dam Square civarlarını hiç 
sevmiyorum. Sanırım Red Light ve Coffee Shop'larla pek aram olmadığı için ve 
çok turistik yerler.  Centraal'den biraz uzaklaşınca işler değişiyor. 
Grachtengordel adlı bölge Amsterdam'ın o meşhur kanallarından oluşuyor. Bir 
sürü keyifli mekan sizi bekliyor. Bir diğer tatlı bölge de 9 Straatjes. Orayı da 
mutlaka görün.
 
Görülecek yerler:
Dam Square - Şehrin ana meydanı, kocaman noel luna parkı buraya kuruluyor
Red Light - Amsterdam'ın meşhur bölgesi
Bloemenmarkt - Çiçek pazarı
De 9 Stratjees - 9 caddenin kesişiminden oluşan birbirinden tatlı ve keyifli 
mekanlarla dolu minik bölge
Grachtengordel - Amsterdam'ın her yeri kanal dolu ancak bu bölgede en güzel 
kısmı yer alıyor. Güzel havada küçük bir tekne kiralayıp gezmenizi öneririm. 
Teknede hem gezip hem de piknik yapabilirsiniz. Deniz bisikleti de 
kiralayabilirsiniz. Aman diyim o turistik kanal turlarına katılmayın, bence çok 
tatsız.
Alışveriş için de bu bölgeler keyifli. Özellikle sevdiğim mağazalar: Xenos, Urban 
Outfitters, Monki, Matter of Material, Jan, A la carte, Hutspot, Hema, Timothy 
Oulton, It’s a Gift
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Centrum mekanları:
 
Kahvaltı/Brunch: 
Omelegg - İsminden anlayacağınız gibi yumurta çeşitleri ile ünlü - 
Nieuwebrugsteeg 24
De Bakkerswinkel - Kahvaltı için güzel bir mekan - Warmoesstraat 69 
Bakers & Roasters - Baya iyi! - Kadijksplein 16
Sugar & Spice Bakery - Hem kahvaltı hem de tatlıları için gidin - Zeedijk 75
Pluk -  Bu mekanın herşeyini seviyorum. Sadece cafe değil, alışveriş için de 
süper - Reestraat 19
Gartine - Pek şirin - Taksteeg 7 BG
G's - Jordaan'da keyifli bir kahvaltı için - Goudsbloemstraat 91
Metropolitain - Fransız Brunch adresi - Rokin 81
 
Öğle:
Toos&Roos - Sandviç, salata gibi hafif bir öğle yemeği için - Berenstraat 36
Toastable - Bildiğin tostcu - Singel 441
Wagamama - İstanbul'da yaşayanlarınız bilir, Kanyon'da olan Wagamama - 
Amstelstraat 8 veya Max Euweplein 10
Vapiano - Hızlı, lezzetli ve hesaplı bir Italyan - Amstelstraat 2-4
Stach - Ayak üstü birşeyler yemek için - Nieuwe Spiegelstraat 52
Cafe George - Çok hoş bir mekan - Leidsegracht 84
Ciao Bella - Ayaküstü ev yapımı italyan makarnaları ve sandviçleri leziz - 
Prinsengracht 1055 
SLA - Sağlıklı bir öğle yemeği yemek isterseniz - Westerstraat 34
 
Kahve/tatlı:
Coffeecompany - Hollanda'nın Starbucks'ı. Mekanları çok keyifli, kahveleri baya 
iyi - Berenstraat 6
Winkel 43 - Meşhur elma pastasını deneyin - Noordermarkt 43
Van Stapele Koekmakerij - Off diyorum başka birşey demiyorum - Heisteeg 4
Patisserie Pompadour - Patisserie keyfi - Kerkstraat 148
Petit Gateau - Tartlar en iyi - Haarlemmerstraat 80
 
Akşam:
Hummbar Lobster & Burger - Istakoz ve hamburgerin mükemmel uyumu - 
Utrechtsestraat 11
Lombardo's - Gerçekten hamburgerli çok iyi. Mekan ufacık, masa yok, ayakta 
yiyorsunuz. Her zaman tıklım tıklım - Nieuwe Spiegelstraat 50
Sumo - All you can eat Japon, baya iyi - Kleine-Gartmanplantsoen 17 
veya Vijzelstraat 26
Shabu Shabu - Sumo ile aynı konsept, menüsü biraz farklı - Rembrandtplein 47
Burger Bar - Wagyu Burger! - Warmoesstraat 21
Hannekes Boom - Hava sıcaksa eğer bu mekana mutlaka vakit ayırın. Kanal 
kenarında buz gib bir birayla günü sonlandırmak bu mekanda çok keyifli - 
Dijksgracht 4
Toscanini - Jordaan'da iyi bit Italyan restoranı - Lindengracht 75
Louis - Kanal manzaralı içkilerinizi içmek için - Singel 43
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2. Gün - Oud Zuid & Oed West
 
Amsterdam'ın en büyük parkı Vondelpark. Güzel havada mutlaka gezmeniz 
gerekiyor. Parkın iki yanı ise Oud Zuid ve Oud West semtlerinden oluşuyor. Bu 
bölgeler Centrum kadar turistik ve kalabalık değil. Daha 'lokal' semtler. Şehrin 
en önemli iki müzesi Rijskmuseum ve Van Gogh müzesi de burada yer alıyor. 
Vaktiniz olursa mutlaka ziyaret edin. Haritaya baktığınız zaman parkın solu Oud 
West bölgesi oluyor, sağı ise Oud Zuid. Oud Zuid Amsterdamın 'kokoş' bölgesi 
diyebiliriz :)  Pieter Cornelisz Hooftstraat'da tüm high-end markalar yer alıyor 
(Gucci vs).
 
Oud West mekanları
 
The Breakfast Club - Güne sıkı bir kahvaltıya başlayın - Bellamystraat 2
Lot Sixty One - 3. dalga kahveci - Kinkerstraat 112
Foodhallen - Buraya çok aç gelin. Kocaman bir yemek pazarı, delirmelik - 
Bellamyplein 51
Koffie Academie - 3. dalga kahveci - Overtoom 95
Cafe Panache - Mekan çok şık, bir akşam yemeğe gidin - Ten Katestraat 117
Friday Next - Ev dekorasyon mağazası - Overtoom 31
MOOK Pancakes - Çeşit çeşit pancake çeşitleriyle kudurmak için - De 
Clercqstraat 34
Local Goods Store - Yerel tasarımcıların ürünlerinin satıldığı bir mağaza - 
Hannie Dankbaarpassage 39
 
Oud Zuid mekanları
 
De Bakkerswinkel - Kahvaltı için güzel - Roelof Hartstraat 68
Corner Bakery - Ay ne tatlııı derdirten mekanlardan - 1071 ds, Johannes 
Vermeerstraat 40
George WPA - Fransız bistro - Willemsparkweg 74
Dignita - herşey organik - Koninginneweg 218
The Happy Bull - Burgerci - Hoofddorpweg 9I
L'Entrecote et les dames - Menü'de sadece iki seçenek var. Antirkot ve Balık - 
Van Baerlestraat 47-49
The Seafood Bar - Deniz mahsülleri - Van Baerlestraat 5
Rijskmuseum - Mutlaka gidin. Arkasındaki bahçesinde kahve içip meşhur I 
Amsterdam yazısının önünde de fotoğraf çekin - Museumstraat 1
Van Gogh Museum - Museumplein 6
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3. Gün - De Pijp

Bana sorarsanız De Pijp Amsterdam'ın en hip en cool semti. Daha çok 
gençlerin tercih ettiği bu semt hep hareketli. Güzel bir akşam yemeği ve 
ardından birşeyler içmek için ideal. Ünlü Hollanda birası Heineken'ın eski 
fabrikası Heineken Experience da bu bölgede yer alıyor. Önce güzel bir kahvaltı 
edip, Heineken Experience'ı gezebilirsiniz. Pazar günleri hariç her gün saat 
9-17 arası kurulan Albert Cuypmarkt adılı semt pazarını gezip, ardından 
butikleri dolaşıp, Sarphatipark'ta dinlenip akşam yemeğe gidebilirsiniz mesela. 
Sonra da birşeyler içmeye gidersiniz. Alın size de Pijp'de geçirilecek güzel bir 
gün :) 
 
Bakers & Roaster - Kahvaltı için, çoy iyi! - Eerste Jacob van Campenstraat 54
Omelegg - Yumurta çeşitleriyle ünlü - Ferdinand Bolstraat 143
Hutspot - Hem mağaza hem cafe, hem berber :) çok keyifli bir concept store - 
Van Woustraat 4
CT Coffee & Coconuts - Burası eskiden bir tiyatroymuş, şimdi tatliş bir cafe - 
Ceintuurbaan 282-284
Scandinavian Embassy - Sarpathiparkta yayılmadan kahvenizi buradan alıp 
gidin - Sarphatipark 34
My little patisserie - Tatlı kriziniz tutarsa - Eerste van der Helststraat 63 HS
SLA - Organic salad bar - Ceintuurbaan 149
Venkel - Salatalar nefis - Albert Cuypstraat 22
The Butcher - Baya iyi hamburger - Albert Cuypstraat 129
Izakaya - Uzakdoğu restoranı - Albert Cuypstraat 2-6
Burger Bar - Wagyu Burger - Eerste van der Helststraat 62B
Cafe Schilders - Güzel bir akşam yemeği için - Eerste van der Helststraat 45
Bazar Amsterdam - Burası eskiden kiliseymış, şimdi ise çok keyifli bir mekan. 
Türk yemekleri var - Albert Cuypstraat 182
Calle Ocho - Yemek sonrası birşeyler içmek için - Albert Cuypstraat 226
All the Luck in the world - Çok tatlı bir mağaza - Gerard Doustraat 86HS
Marqt - Sarphatipark'ta piknik yapmak için buradan birşeyler alabilirsiniz - 
Ceintuurbaan 402
Heineken Experience - Stadhouderskade 78


