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Amsterdam opleves bedst fra en
kanalrundfart. Fotos: Jakob Øster

TYSKLAND

BELGIEN

Amsterdam

HOLLAND
Rotterdam

KlassiskeAmsterdam
-ogdetalternative
Hollands hovedstadbyder på
røde lamper, vandbusser, gamle
møller og farverige tulipaner. På
”kartoffelspisere” og cofeeshops.
Tagmed, når Rejser her giver
dig fembudpåoplevelser i
og omkring bådedet klassiske
og det alternativeAmsterdam.

JakobØster,
rejser@jfmedier.dk

Vindmøllerne kan dateres tilbage til det 18. århundrede.

Kanalrundfart
Amsterdam kaldes også Det nordlige Vene-
dig, og medmere end 100 kilometer kana-
ler, 90 øer og 1500 broer er det let at se hvor-
for. Helt tilbage i det 17. århundrede under
den hollandske guldalder ikman idéen om
at anlægge kanaler i koncentriske cirkler in-
de i byens centrum. Det har resulteret i, at
Amsterdam i dagmed sinemange vandveje
er en af Europas mest charmerende hoved-
stæder. Derfor skal du naturligvis heller ikke
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Van Gogh-museet i baggrunden ligger hvert år helt oppe blandt landets mest besøgte attraktioner.

Red Light District er et ofentligt tilgængeligt
område med gratis adgang. Området er især
velbesøgt, når Ajax Amsterdam spiller aten-
hjemmekampe f.eks. i Champions League.

Der er både talrige cofeeshops og butikker, der sælger cannabisfrø i Amsterdam.

lister over byens mest besøgte museer inder
man dog som regel Van Gogh-museet. Her
kan du se de berømte værker: ”Solsikker”,
”Det Gule Hus” og ”Kartofelspiserne” samt
et selvportræt af kunstneren, malet kort før
han skar sit øre af.
Praktisk: Entré til Van Gogh-museet kos-

ter 19 euro (knap 150 kroner) for voksne.

snyde dig selv for en af de klassiske kanal-
rundfarter, hvor du blandt andet kan opleve
Herengracht, Prinsengracht og Keizersgra-
cht - de tre hovedkanaler, der i 2010 blev op-
taget på Unescos Verdensarvsliste.
Praktisk: Der tilbydes et væld af kanalture.

Prisen starter ved 13 euro (knap 100 kroner)
pr. voksen og 9 euro pr barn for en times
sejlads. Man kan blandt andet starte turene i
kanalen foran centralstationen.

Red Light District
Amsterdams berømte og berygtede prosti-
tutionsbyområde er både en arbejdsplads
og en af byens største turistattraktioner.
Området hedder oicielt Burgwallen Oude
Zijde, men kaldes i folkemunde blot for ”De
Wallen”. Det består primært af cirka 300 små
etværelseslejligheder lankeret af pornobio-
grafer, sex-shops, stripklubber og barer.

Foran de leste af de små kamre hænger
en rød lampe, som har sikret området dets
navn. Der indes dog også enkelte blå lam-
per, som signalerer, at den prostituerede er
transkønnet. Såkaldt vinduesprostitution
har været lovligt i Holland siden 1811, mens
egentlig gadeprostitution er forbudt. Områ-
det har et areal på cirka 6500 kvadratmeter
og ligger tæt på centrum.

Praktisk: Red Light District er et ofentligt
tilgængeligt område med gratis adgang. Om-
rådet er især velbesøgt, når Ajax Amsterdam
spiller atenhjemmekampe for eksempel i
Champions League.

Kinderdijk
Omtrent en times kørsel fra Amsterdam lig-
ger den fascinerende landsby Kinderdijk.
Her inder man 19 traditionelle vindmøller
oprindeligt opført i det 18. århundrede. Di-
rekte oversat betyder stedets navn Børnenes
Dige, og stedet er da også et godt sted for en
familieudlugt. Det er dog med at holde godt
fast på både dit eventuelle akom, din hat og
dine briller, for grunden til, at møllerne er
opført her, er, at det blæser kratigt i det åb-
ne område.

Vindmøllerne, som i dag udgør en af Hol-
lands største turistattraktioner, er stadig
funktionelle. Møllerne har forskellige navne
- en af dem hedder eksempelvis Det unge
får. Området byder også på både et frilands-
museum med bemandede huse, butikker og
værksteder, det moderne Zaans Museum
om digernes og møllernes historie og nær-
mest endeløse tulipanmarker.
Praktisk: Adgang til vindmøllerne og mu-

seet koster 16 euro (120 kroner) pr. voksen
(5,75 euro børn 4-12 år) inklusive en sejltur
på kanalerne. Tulipansæsonen varer typisk
fra midten af april til begyndelsen af maj.

Cofeeshops
Mange steder i Amsterdams gader - særligt i
Red Light-distriktet - ses de notoriske cafeer,
der sælger cannabis til personligt forbrug.
Måske lidt overraskende har de hollandske
caféer faktisk siden en 2012-retsafgørelse
kunnet nægte turister adgang, men det er op
til den enkelte kommune, om denne regel
skal håndhæves. I langt de leste kommuner
- inklusive i Amsterdam - sælges dermed
fortsat cannabis til turister. Amsterdams
borgmester forsøger dog at indføre et turist-
forbud, så måske bliver det for udlændinge i
fremtiden ikke længere muligt at besøge by-
ens ikoniske rygecafeer.
Praktisk: I mange cofeeshops kan man

udover cannabis også købe mad, men alko-
hol og almindelige cigaretter er ikke tilladt.

På museum
Amsterdam er i særdeleshed kendt for sine
eminente museer, der blandt andet tæller
adskillige af verdens førende kunstmuseer,
et videnskabsmuseum og lere sex-museer.
Du kan blandt andet se Rembrandts ”Natte-
vagten”-maleri på Rijksmuseum eller besøge
Anne Franks hus, hvor hun i smug skrev sin
berømte dagbog. Helt i toppen af de årlige

Gratis, hvis man er under 18 år. Rijksmuse-
um koster 20 euro for voksne, og personer
under 18 kommer gratis ind. Adgang til An-
ne Franks Hus koster 14 euro (105 kroner)
for voksne og 7 euro for børn (10-17). Det er
vigtigt at bestille adgangsbilletten hjemme-
fra, da der er få daglige billetter uden forud-
bestilling.


