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CANALS
� Els canals de la ciutat són un recés de pau
infravalorats.
� Hi ha 165 canals, amb una llargada total de 75,5
km, i amb 2 milions de metres cúbics d’aigua.
� Amsterdam té més de 1.200 ponts.
� 70 barquetes porten 2,5 milions de turistes
anualment pels canals.
� Cada dia, entre les 7 del matí i les 8:30 de la
tarda, s’impulsen 600.000 metres cúbics d’aigua
fresca de l’IJsselmeer per netejar els canals.

CIUTAT CIVILITZADA
� La manca de trànsit d’Amsterdam, la cultura
d’anar en bicicleta i els excel·lents transports públics
fan que sigui una ciutat en què és fàcil moure’s.
� La ciutat disposa d’una de les concentracions
d’art i cultura més grans del món. 
� La població, de només tres quarts de milió, es
coneix per ser cosmopolita i igualitària.

SOCIETAT DE CAFETERA
� Les cafeteries marrons (brown cafes) són pubs o
cafeteries que reben aquest nom pels seus interiors
coberts de panells de fusta i pels sostres tacats de
nicotina. Moltes d’aquestes cafeteries són
centenàries i atraccions turístiques com a tals.
� La denominació coffee shops és un eufemisme
per designar aquelles cafeteries on es pot fumar
cànnabis, tot i que també s’hi pot prendre només

una beguda.
� Les grand cafes són literalment cafeteries “grans”,
sovint amb uns interiors molt decorats i amb grans
terrasses, on la gent sol prendre el brunch (esmorzar-
dinar) o directament el dinar.
� Les eetcafés serveixen menjar a preus raonables i són
locals que poden ser des de bistrós moderns a cafeteries
molt simples.

11

Si aquesta és la vostra primera visita, teniu molt per
descobrir. A mesura que aneu coneixent aquesta
ciutat, anireu adquirint uns records que us
acompanyaran sempre. En canvi, si ja hi heu estat
alguna vegada ja sabeu quina és l’atmosfera que s’hi
respira, així que tindreu l’oportunitat d’indagar més a
fons. Amsterdam recompensa aquells que volen
anar més enllà de la superficialitat i volen apropar-se
a la vida de la ciutat i de la seva gent.

És difícil no quedar-se fascinat per les fileres
d’edificis elegants del segle XVII, les imatges de les
quals es reflecteixen als canals. Amsterdam els
conserva i els té com a escenari de la seva vida
vibrant i enginyosa per unir, d’aquesta manera, el
millor dels dos mons. En aquesta ciutat trobareu tota
la història i l’art que us imagineu, però també hi
trobareu festes que duren fins que surt el sol.

L’ESSÈNC IA D’AMSTE RDAM

10

da
de

s

GEOGRAFIA
� Amsterdam se situa a la costa sud del llac
IJsselmeer, antigament conegut com Zuiderzee, 24
km a l’est de la costa del Mar del Nord d’Holanda.
Queda a 3,3 metres per sota del nivell del mar i està
protegida d’inundacions per uns forts dics a les
costes i als rius.
� L’aigua representa una desena part de l’àrea de la
ciutat, 20 km2 de 200.

L’ESSÈNC IA D’AMSTE RDAM
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� Camineu pel Vondelpark (P50–51). Els dies d’estiu el parc
s’il·lumina. És un lloc excel·lent per relaxar-se i fugir de la bullícia
dels carrers. És un lloc molt popular entre els autòctons.

� Viatgeu en tramvia. Agafeu-lo a l’Estació Central (P89) i us
portarà als llocs turístics més interessants de la ciutat. Als tramvies
més antics, els nens poden seure al costat dels conductors.

19

capdamunt de la torre dels Beurs van Berlage (P87),
amb vistes al nucli antic d’Amsterdam.

� Visiteu el Rijksmuseum (P46–47) per veure La
Ronda de Nit de Rembrandt, l’essència de l’Edat d’Or de
la ciutat al segle XVII, però tingueu en compte que gran
part del museu romandrà tancat fins al 2013. Tot i així, les
aproximadament 400 pintures, veritables obres d’art,
satisfaran l’interès dels visitants fins que la renovació del
museu s’hagi completat.

� Passegeu pel nucli antic (P72–73). Comprovareu que
hi ha molt més per veure, a banda del famós Districte
Roig. En només dues hores veureu el campus de la
Universitat, les cases dels comerciants i descobrireu les
casetes de llibres de segona mà als estrets passatges i,
és clar, les finestres amb la llum vermella del Districte
Roig.

� Feu un beure o sopeu a la fresca en una de les
terrasses. De Jaren (P60), al costat de l’Amstel, té una

bona terrassa per prendre-hi alguna cosa,
com també el Wildschut (P164), al sud
d’Amsterdam. Amb els primers indicis de
bon temps, els restaurants i les cafeteries
amb terrasses s’omplen.

� Visiteu una cafeteria marró (P58–59),
un dels bars tacats de tabac tan típics de la
ciutat, o un proeflo-kaal, una antiga casa on
feien ginebra. En aquests llocs trobareu un
ambient relaxat i de ben segur que podreu
mantenir una bona conversa.

� Exploreu l’Hermitage d’Amsterdam

(P42–43) i deixeu-vos seduir per les
exposicions russes i el seu enorme centre
cultural.

L’ESSÈNC IA D’AMSTE RDAM
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arqueològiques dels inicis de la ciutat, el mapa
més antic, una vista d’ocell d’Amsterdam de
Cornelis Anthonisz (1538), quatre meravelloses
fundes d’altars de finals del segle XV on es veu
representat el Miracle de l’Eucaristia del 1345,
mapes i globus terraqüis de Johannes Blaeu (un
dels millors cartògrafs del món), i
l’Schuttersgalerij (P106) i un passadís decorat
amb les pintures de la guàrdia ciutadana. 

El Museu Històric va obrir al 1975 a l’antic
Burgerweeshuis (orfenat de la ciutat), després de

la Reforma Protestant del 1578. L’arquitecte Hendrick de
Keyser hi va afegir una nova ala al 1598 i, al 1632, el seu
fill Pieter va construir la columnata renaixentista que
envolta el pati de til·lers que es van plantar per la
coronació de la reina Wilhelmina, al 1898. L'any 1634,
l’antic convent va ser enderrocat i Jacob van Campen va
iniciar la construcció del principal edifici de l’orfenat.

D’entre les pintures de l’Edat d’Or del segle XVII,
podem veure les restes de l’obra malmesa pel foc de
Rembrandt La lliçó d’anatomia del doctor Deijman (1656) i
el quadre de Willem van de Velde, el Jove, De Gouden
Leeuw, que està a l’IJ d’Amsterdam (1686). 

Observeu també les extravagants exposicions com la
Snornose Barrel Organ, a base de forats de bala de
l’Alliberació de 1945. 

Altres punts d’interès del museu són les exposicions
multimèdia i interactives canviants.

A5FBKalverstraat 92, Nieuwezijds Voorburgwal 357, Sint-
Luciënsteeg 27 C523 1822 DDill–div 10–5, diss, diu i festius
nac 11–5. Tancat 1 gen, 30 abr, 25 des JBé de preu ECafeteria
David and Goliath (22)G1, 2, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 24, 25 MParada
del Museum Boat núm. 4 NVisites guiades concertades (trucar
abans); també disponibles audioguies

37

QUÈ H E M DE VE U RE

Amsterdams
Historisch Museum
www.ahm.nl

Amb la visita en aquest impressionant
museu enriquireu els vostres
coneixements sobre els 750 anys
d’història de la ciutat, a més d’adquirir
altres dades útils d’exploracions que s’han
fet per la ciutat.

1

Les exposicions d’art, maquetes, mapes, armes i
objectes per la casa documenten el
desenvolupament d’Amsterdam des dels seus
inicis com a poble pesquer, com a centre de
comerç, centre de peregrinatge, potència marítima i
l’Edat d’Or de la capital; a través de guerres,
conflictes religiosos, decadència i renovació, tot
fins a arribar a la vibrant metròpoli que és
actualment. Hi ha esplèndides troballes

QUÈ H E M DE VE U RE
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Cada any, aproximadament un milió de
visitants pugen per l’estreta escala i
travessen la prestatgeria giratòria que
amagava l’entrada al lúgubre refugi. 

Està completament buit, fet que encara
dóna més patetisme als pocs records que
queden a les parets: les fotos de revistes de
l’actriu preferida de l’Anna, la Deanna Durbi i
imatges de les princeses britàniques
Elisabet i Margarita, línies amb llapis amb les
quals marcaven el creixement de la canalla i
un mapa on es veu l’avanç de l’Aliança des
de Normandia. Al pis de d’alt, la Fundació
Anna Frank munta exposicions que
contextualitzen el diari. Al número 265, hi ha
una ala amb exposicions temporals.

L’Anna volia haver publicat un llibre amb
les seves vivències, amb el seu diari com a
base. L’11 de maig de 1944 va escriure: “El
meu desig més anhelat és ser una
escriptora famosa”. Quan Otto, l’únic
supervivent, va tornar de la guerra, una dona
holandesa li va donar les pàgines
escampades que havia trobat del diari de
l’Anna. Va publicar els escrits de la seva filla
al 1947 amb el títol de Het Achterhuis
(L’Annex). Des de llavors, El Diari d’Anna
Frank ha venut més de 25 milions de còpies
i s’ha traduït a més de 60 idiomes.

A4DBPrinsengracht 267 C556 7105 DMitjan
mar-mitjan set diàriament 9–9; mitjan set-mitjan mar
9–7. Tancat el Yom Kippur JCarECafeteria (2)
G13, 17 MParada del Museum Boat núm. 7 
NHi ha una pel·lícula introductòria de 5 minuts. 
El museu sol estar menys concorregut els vespres 
de l’estiu.

QUÈ H E M DE VE U RE

El juliol de 1942, quan els alemanys van
començar a deportar els residents jueus
d’Amsterdam cap als camps de
concentració, Otto Frank, la seva dona,
les dues filles i quatre amics es van
traslladar a un amagatall al darrere d’una
casa. Anna, que llavors tenia 13 anys,
va començar a escriure els seus
pensaments en un diari. Durant més de
dos anys, els vuit onderduikers (busos
—perquè es van submergir i van
desaparèixer de vista—) van viure amb
por i gairebé en silenci fins que una font
els va delatar a l’agost de 1944. L’Anna i
la seva germana van ser enviades a
Bergen-Belsen, on ambdues van morir
de tifus a principis de 1945.

QUÈ H E M DE VE U RE

Anne Frank Huis
www.annefrank.org

2
Anna Frank va escriure el seu
famós diari en una casa secreta
annexa a una casa prop del canal,
on ella i la seva família es van
amagar de la persecució nazi.

38 39
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De Kas (22€)

De Kas és gairebé als
afores de la ciutat en
un hivernacle. Els àpats
són a base de verdures
cultivades a les hortes
del voltant.
BKamerlingh Onneslaan
3C462 4562;
www.restaurantdekas.nl
DDill–div 12–2, 6:30–10, diss 6:30–10 G9NVisites disponibles mai-oct

Luxembourg (2)

Gran cafeteria on els dinars són llegendaris. Tot els dies serveixen
sandvitxos i sopes superbes.
BSpuistraat 22–24 C620 6264; www.luxembourg.nlDDiu–div 9 am–1 am, div,
diss 9 am–2 am G1, 2, 4, 5

Pancake Bakery (2)

Pancakes tradicionals i innovadors, n’hi ha més de 50 per escollir amb
farcits dolços i ben saborosos. Situat al soterrani d’una antiga casa del
canal.
BPrinsengracht 191 C625 1333; www.pancake.nlDDiàriament migdia–9:30
G13, 14, 17

La Rive (222)

Cuina francesa d’alt nivell amb un toc subtil i modern. La sala ha rebut
l’estrella Michelin per les vistes a l’Amstel.
BAmstel InterContinental Hotel, Professor Tulpplein 1 C520 3264;
www.restaurantlarive.comDDim–div 12–2, 6:30–10:30, diss 6:30–10:30 
G6, 7, 10

Vertigo (22)

Gaudiu d’uns sandvitxos simples però deliciosos al propi establiment, o
emporteu-vos-els per fer un pícnic. La cafeteria, amb la seva
meravellosa terrassa, és al Vondelpark.
BVondelpark 3 C612 3021; www.vertigo.nlDDiàriament 10 am–1 am 
G1, 2, 3, 5, 6, 12

60

De Bakkerswinkel (2)

Un lloc cordial i encantador al centre de la ciutat —tot i que hi ha dos altres
locals més— on el menjar (deliciosos sandvitxos, sopes i quiches) es fa amb
amor. Aneu-hi per dinar i preneu després un te; els panets de llet són una
delícia.
BWarmoesstraat 69 C489 8000; www.debakkerswinkel.nl DDim- div 8–4, diss
8–migdia, diu 10–migdia

Café Américain (22)

La popularitat entre els turistes ha fet baixar la cotització d’aquesta cafeteria
art deco, però la cuina continental continua sent magnífica. Hi ha tot tipus de
menjar, des de petits refrigeris fins al te de la tarda o suculents àpats.
BAmerican Hotel, Leidseplein 26 C556 3232; www.edenamsterdamamericanhotel.com
DDiàriament 7 am–1 am G1, 2, 5, 6, 7, 10

Café Roux (222)

Cuina francesa en un elegant emplaçament art nouveau que solia ser una
antiga cafeteria de l’Ajuntament. Hi ha un interessant mural de Karel Appel,
Nens Inquisitius (1949).
BGrand Hotel, Oudezijds Voorburgwal 197 C555 3560 DDiàriament 6:30–10:30,
12–5, 6:30–10:30 G4, 9, 14, 16, 24, 25

Excelsior (222)

El menú del migdia —només entre setmana— d’aquest hotel restaurant
consta de tres plats amb els ingredients més frescos de la zona. La terrassa
climatitzada és un lloc molt agradable amb bones vistes del riu.
BHôtel de l’Europe, Nieuwe Doelenstraat 2–8 C531 1777; www.leurope.nl
DDiàriament 7 am–11 am, 7 pm–11 pm, també dill–div 12:30–2:30 G4, 9, 14, 24, 25

De Jaren (2–22)

Cafeteria de moda situada a la riba remodelada on se serveixen begudes i
aperitius a la planta de baix i menjar holandès i continental a la planta superior.
Les terrasses amb vistes als molls de l’Amstel són un gran atractiu.
BNieuwe Doelenstraat 20–22 C625 5771; www.cafedejaren.nlDDiu–dij 10 am–1
am, div, diss 10 am–2 am G4, 9, 16, 24, 25

QUÈ FE M

Els millors llocs on dinar
QUÈ FE M
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� Beurs van Berlage (P87): Pugeu les 150 escales d’aquesta
torre del rellotge per gaudir d’una vista panoràmica del nucli antic
de la ciutat.

� Herengracht i Reguliersgracht (P70, 71): Punt on aquests dos
canals s’uneixen d’esquenes al Thorbeckeplein. Hi veureu fins a
15 ponts.

� Terrassa del NEMO (P98): Gaudiu de les vertiginoses vistes
que es tenen des del sostre d’aquest museu contemporani.

� Ferri IJ (P92–93): Per tenir una perspectiva diferent de la ciutat.

� Restaurant Ciel Bleu (P163): Preneu un còctel en aquest
restaurant guardonat amb l’estrella Michelin des de la vint-i-
tresena planta amb la ciutat als vostres peus.

� Magere Brug (P133): Els edificis i els vaixells s’il·luminen sota
l’arc de sant Martí de colors reflectits a les aigües del “pont
esquifit”.

� Cafeteria al Metz & Co (P81): Beveu-vos un caputxino o
qualsevol altra cosa mentre veieu la silueta urbana sota la cúpula
de vidre.

QUÈ FE M QUÈ FE M
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El centre medieval de la ciutat el creuen els canal. 
En aquesta part trobareu zones tranquil·les junt al
Districte Roig i d’altres atraccions
turístiques. Però també hi ha els
millors restaurants i les millors
cafeteries.

Aquesta zona té les principals
atraccions culturals com el
Museu d’Història
d’Amsterdam i el Museu
Rembrandt, esglésies
històriques i el Begijnhof. Hi
ha l’escènica entrada de l’IJ i
el tradicional mercat “flotant”.
La plaça principal, De Dam, és a
poca distància dels principals llocs turístics.

EL CENTRE D’AMSTERDAM 

El centre d’AmsterdamHi ha diversos elements que constitueixen el caràcter

especial d’Amsterdam: els seus milers d’edificis del

segle XVII situats al llarg de la xarxa de canals i els

ponts que els creuen; la seva situació per sota del

nivell del mar en un emplaçament on, per lògica, les

ones del Mar del Nord haurien d’arribar; la gran

tolerància que durant segles s’ha viscut en aquest

indret —fet que ha provocat que la ciutat sigui un

imant per a les minories oprimides que no han trobat

aquests valors a cap altre lloc—, i el fet de rebutjar el

que seria “correcte i adequat”, sinó que sempre han

buscat la manera de solucionar els problemes socials.

Gràcies a tots aquests elements us endureu molt bons

records d’Amsterdam. A més, els visitants també

gaudireu dels millors museus, de meravellosos espais

verds, de bells passejos al llarg dels canals i de la

típica tradició cafetera en aquesta encantadora i

màgica ciutat. Per moure-us teniu diverses opcions: en

bicicleta, en vaixell, a peu o amb l’excel·lent transport

públic. De ben segur, Amsterdam us captivarà.

EXPLORE M 
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DE DAM
Els estrangers li diuen la “Plaça Dam”,
però per als autòctons és la “Dam”, tot
i que clarament sigui una plaça i no pas
una presa d’aigua (dam, en holandès).
La presa original, construïda a principis
del segle XIII, protegia el que abans era
un poble de pescadors. Quan
Amsterdam es va expandir, les
defenses es van construir més lluny i la
Dam es va convertir en el centre polític,
comercial, monumental i de cerimònies
de la ciutat. Aquí hi trobareu el Palau
Reial (P44–45), la Nieuwe Kerk
(P100) i el  Nationaal Monument
(P98). Sovint s’hi celebren fires,
concerts i altres esdeveniments.
A5EG1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 24, 25

MUSEU ERÒTIC
Els propietaris d’aquest particular
museu el descriuen com “l’art de
l’erotisme”. Diversos dibuixos i gravats
(alguns de John Lennon) i fotografies
intenten descobrir la part artística de
l’erotisme i el sadomasoquisme. Alguns
articles d’interès que veureu són la
maqueta a mida real d’una escena del
Districte Roig o la versió per a adults de
La Blancaneus i els set nans.
www.janot.nl
A7EBOudezijds Achterburgwal 54 
C627 8954DDill–dij, diu 11 am–1 am; div,
diss 11 am–2 am JBé de preu 
G4, 9, 14, 16, 24, 25 
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BIJLMERMEER
Fins fa relativament poc, aquest
districte del sud-est de la ciutat 
—més enllà de l’anell de canals—,
s’estava convertint en un gueto. Va
tocar fons quan l’any 1992 un avió
israelí va xocar contra un edifici
d’habitatges i va matar 43 persones.
Des de llavors, s’han posat tots els
mitjans per desenvolupar aquesta
zona. Aquest procés de millora s’ha
vist incrementat gràcies a la
construcció del camp de futbol de
l’Ajax, l’Amsterdam Arena Stadium;
a més, també s’ha fet un complex
comercial i d’entreteniment a
l’Amsterdam Poort, el Heineken
Music Hall i l’Arena Boulevard, amb
bars i restaurants. El “Bijlmer”, tal
com els autòctons li diuen a la zona,
s’ha situat al mapa.
A24M (no surt al mapa)

DE GOOIER (FUNENMOLEN)
Construït al 1725 en una base de
maons amb el cos octagonal i sostre
de fusta, aquest és un dels pocs
molins de vent que encara queden a
la ciutat. Al seu interior hi ha la
Brouwerij ‘t IJ, una petita cerveseria
i proeflokaal (lloc de degustació).
Podreu visitar la cerveseria de
divendres a diumenge (reservar
amb antelació).
A24GBFunenkade 7
C622 8325 DDiàriament 3–8 
G7, 10 JGratis

HERMITAGE AMSTERDAM
Què hem de veure, P42–43.

HOLLANDSCHE SCHOUWBURG
D’aquest teatre de sarsuela del 1892,
que al 1941 va convertir-se en l’únic
Joodsche Shouwburg —punt de 
reunió dels jueus holandesos que
esperaven ser enviats als camps de
concentració—, només queda la façana
en ruïnes. Actualment, és un memorial
per a “aquells que no van tornar”, amb
una llista de les famílies dels deportats,
una flama eterna i un petit museu on es
mostren les pertinences de les més de
60.000 persones que els nazis van
portar cap a la mort.
www.hollandscheschouwburg.nl
A21HBPlantage Middenlaan 24 
C531 0340DDiàriament 10–4 
JGratis G6, 9, 14 
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NEDERLANDS SCHEEPVAARTMUSEUM
La peça estrella del Museu Marítim Holandès és
l’Amsterdam, una rèplica a mida real d’una nau
de la Companyia de les Índies Orientals que es
va encallar i perdre a Hastings al 1749. El vaixell
sol estar ancorat al moll del museu. Malgrat això,
el museu estarà tancat fins al 2011 per
renovació. Durant aquest temps, l’Amsterdam
s’ha traslladat a un nou atracador prop del centre
NEMO (P98).

El Nederlands Scheepvaartmuseum, situat en
un arsenal del ministeri de marina del 1656, és
un tresor de la distingida història marítima
d’aquesta nació. A banda de poder veure
rèpliques de naus, també podreu veure un
trencaglaç, un bot salvavides, un vaixell de
pescar arengues, les gavarres que van pels
canals, la barcassa reial holandesa —que va ser
utilitzada per última vegada al 1962 per
l’aniversari de plata de la reina Juliana—, el
Rainbow Warrior de Greenpeace, i també
maquetes de vaixells de pesca, transatlàntics i
vaixells de guerra i de càrrega.

D’entre els mapes i cartes històriques hi ha
una compilació de l’Atles Mundial del segle XVII,
del cartògraf Jan Blaeu, junt amb pintures
marítimes, instruments de navegació,
fotografies, equipament de vaixells i altres peces
nàutiques. Es fa especial èmfasi en la història de
la Vereenigde Oostindische Compagnie
(Companyia de les Índies Orientals
d’Amsterdam), fundada al 1602.
www.scheepvaartmuseum.nl
A9EBKattenburgerplein 1 C523 2222 
DTancat per renovació fins al 2011. Amsterdam
dim–diu 10–5 JCar. L’Amsterdam barat ECafe (2)
GBus 22, 32 MParada del Museum Boat núm. 2
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EDAM
Ciutat coneguda pel famós formatge rodó de color groc, Edam
està situada a 15 km al nord d’Amsterdam, queda canal endins de
l’IJsselmeer. Visiteu l’Edams Museum, en una casa d’un
mercader del 1530 amb un celler i així descobrireu més sobre la
història de la ciutat. Al Kaaswaag (la casa on pesen els formatges),
hi ha una exposició de com es fa el formatge i al Stadhuis
(Ajuntament) del 1737 hi ha una Trouwzaal (Sala de Matrimonis)
bellament decorada que val la pena visitar. També podreu visitar
les formatgeries de la zona; per a més informació, agafeu tríptics a
l’oficina de turisme (VVV).
www.vvv-edam.nl
LStadhuis, Damplein 1 C0299/315 125DAbr–oct dill–diss 10–5 (jul,
ago també dill 12–4:30); nov–mar dill–diss 10–3
Edams Museum
BDamplein 8 C0299/372 644; www.edamsmuseum.nl DAbr–oct
dim–diss 10–4:30, diu 1–4:30 JBarat

GOUDA
Gouda, conegut per la seva pell ataronjada, és el formatge cilíndric
que s’elabora amb pipes de ceràmica. La ciutat està situada a 37
km al sud d’Amsterdam. El seu Stadhuis (Ajuntament) gòtic del
segle XV és realment sorprenent. Té un carilló amb unes
campanes decorades amb figures que representen el Compte
Floris V signant els estatus de la ciutat al 1272. Apreneu més
sobre la història del formatge i d’aquesta ciutat a l’Exposició del
Formatge al Waag (bàscula) i sobre les pipes de ceràmica a
l’Adrie Moerings Pottenbakkerij & Pijpenmakerij. Visiteu Sint-
Janskerk del segle XVI per veure les meravelloses vidrieres,
algunes daten del 1550. Els dijous al matí es fa el mercat del
formatge, un mercat amb més de 300 anys d’antiguitat.
Stadhuis
BMarktC0182/588 758 DDIll–div 10–12, 2–4 JBarat
Waag
BMarkt 35–36 C0182/529 996 DAbr–oct dim–diu 1–5 JBarat
Adrie Moerings Pottenbakkerij & Pijpenmakerij
BPeperstraat 76 C0182/512 842 DDill–div 9–5, diss 11–5 JGratis

DEN HAAG I SCHEVENINGEN
És de sentit comú visitar conjuntament aquests llocs. Den Haag (La
Haia) presenta una interessant comparació amb Amsterdam, ja que
gairebé no hi ha canals i la vida se centra al voltant del Govern i dels
tribunals, la diplomàcia i el Tribunal Internacional de Justícia. Hi ha molt
per veure en aquesta ciutat. Es pot començar pel Parlament Holandès,
el Binnenhof, on es reuneixen les dues cambres de l’Estat General, i
també es pot visitar el pati del segle XIII de la Ridderzaal (Sala dels
cavallers) on el monarca presideix l’opertura anual del Parlament. Val la
pena veure el Paleis Lange Voorhout, amb vistes a l’Huis ten Bosch (on
viu la reina) des del parc que l’envolta i també es pot veure el Paleis
Noordeinde des del carrer. Si voleu veure art, aneu al Museu
Maurithuis i al Haags Gemeente-museum (Museu Municipal de la
Haia); allà veureu obres de Rembrandt, Vermeer i Van Gogh. Val molt la
pena visitar l’Imax Omni-versum; també el Madurodam, un poble en
miniatura; i el Panorama Mesdag, una pintura panoràmica
d’Scheveningen.

El ressort de platja d’Amsterdam, Scheveningen, pot ser una mica
esparracat, però malgrat això val la pena fer el trajecte en tramvia des
de la Haia i visitar els meravellosos hotels de platja, l’Steigenberger
Kurhaus, i també el casino, les botigues i els restaurant de marisc i de
cuina internacional, el seu esplèndid moll i les platges.
www.denhaag.nl
LHofweg 1 C0900/340 3505DDill–div 10–6, diss 10–5, diu 12–5
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