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Istorie

10

de Jos sunt martore ale propriului apus  
al puterii coloniale: în acest context bilanțul 
comercial al Amsterdamului își trage noua 
sevă din dezvoltarea infrastructurii por-
tuare.

Istoria recentă
După război, orașul Amsterdam a fost capa-
bil să reseteze cele două principale iz voare 
de bogăție – portul și aeroportul Schiphol – 
și a devenit pregătit pentru traficul modern 
(1). În această perioadă de reconstrucție au 
fost ridicate multe complexuri rezidențiale și 
au fost renovate și consolidate infrastructu-
rile orașului.
Anii ’60 sunt caracterizați de nenumărate pro-
teste organizate de studenți și tineri, obo siți de 
vechile raporturi de putere. Această nouă cul-
tură a tinerilor duce faima Amster damului  
în întreaga lume și atrage numeroși hippy și 
backpackers de pe toate meridianele, care dor-
meau în piața Dam până când acest lucru a 
fost interzis în anul 1970.

(2)

(1)



13

Informații utile
 Cu avionul şi cu maşina

Se poate zbura până la Bruxelles (curse  
low-cost, prețuri foarte bune, dacă vă pla-
nificați din timp călătoria), apoi puteți călă-
tori cu autocarul (http://www.eurolines.be) 
sau puteți închiria o mașină. Distanța între 
Bruxelles și Amsterdam se poate acoperi în 
2 ore și 30 de minute.

 Cu maşina

Un traseu interesant și rapid include Ungaria, Austria, 
Germania și Olanda.

 reguli de circulație

Este acceptat permisul de călătorie românesc, dar nu 
și cartea verde. Limitele de viteză sunt de 50 km/h  
în localitate, 80 km/h pe străzile din afara localității și 
120 km/h pe autostradă.

 fus orar şi sărbători legale

Țările de Jos sunt cu o oră în urmă față de fusul orar 
din România. Sunt considerate sărbători legale urmă-
toarele zile: 1 ianuarie, Paștele și lunea după sărbă-
toarea pascală, 30 aprilie (ziua de naștere a reginei), 
1 mai, 5 mai (independența), Înălțarea, Crăciunul și 
Sfântul Ștefan.

 orare

Bănci: luni 13-16, marți-vineri 9-16, sâmbăta și  
duminica închis. La sfârșit de săptămână: ghișeul 
Grenswisselkantoren (GWK) pentru schimb valutar (Ga-
ra Centrală).

Magazine: luni 13-18 (marile magazine 11-18), 
marți-vineri 9-18, sâmbăta 9-17. În centru sunt des-
chise până la ora 21, iar duminica 12-19.

Oficii poștale: luni-vineri 9-17. Oficiul poștal central 
(Singel 250) este deschis și duminica de la 10 la 13.30.

Numere utile

Urgenţe: tel. 112
Poliţie: tel. 09008844
Serviciul medical cen
tral: tel. 0205923434
Urgenţe medicale 
(Spitalul OLVG: tel. 
0205999111).
Obiecte pierdute 
(trans port public): tel. 
0205514911
Prim ajutor stradal (24 
ore): tel. 0703141414
ATAS – Amsterdam 
Tou rist Assistance Ser
vice: tel. 0206253246 
(oferă asistență concretă 
tuturor celor ce sunt vic-
time ale criminalității).
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1. Oude Kerk
Oudekerksplein 23, tel. 0206258284
Luni-sâmbătă 11-17, duminică 13-17, închis 25 
decembrie, 1 ianuarie și 30 aprilie; www.oudekerk.nl
Situată la câțiva pași de cartierul cu lumini 
roșii, cu atmosfera plină de liniște și pace, 
Biserica Veche (1) pare a fi un fel de avanpost 
spiritual la granița cu apropiata piață a 
sexului. Dedicată Sfântului Nicolae, patronul 
Amsterdamului, este cel mai vechi edificiu 
religios al orașului, construit începând cu 
1306.
Cu structură gotică, biserica este supusă 
lucrărilor de extindere succesive începând 
cu secolul al XIV-lea; astăzi are structură 
aparținând goticului târziu, fizionomie 
datorată lucrărilor din secolul al XVI-lea, 
când este construit și turnul clopotniței cu 

un imens acoperiș de lemn înalt  
de 70 m (1566), dotat apoi în anul 
1658 cu un complex de 47 de clopote 
(panorama asupra orașului este im-
presionantă din acest turn). Struc-
tura bisericii are un naos central care 
urmează linia crucii, fără deco rațiuni 
interioare, acestea fiind dis truse de 
furia iconoclastă calvinistă din 
timpul revoltei din 1578, care a dus 

(1)

(2)
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1. Dam
Arenă vastă situată în centrul zonei 
Nieuwe Zijde, piața Dam (1) re
prezintă de secole centrul politic, co
mercial, social și religios al orașului, 
loc destinat evenimentelor istorice ma
jore care au influențat viața cetății, în
cepând cu revolta din 1535 și până la 
manifestațiile din anii ’60 împotriva 
Războiului din Vietnam. Proiectată în 
secolul al XIIIlea pe locul unui vechi 
dig ce separa Amstel de IJ (dam în 
olandeză semnifică „dig”) și sediu al 
pieței centrale, o lungă perioadă de 
timp, este astăzi un loc animat, punct 

de confluență a două mari artere, Damrak și 
Rokin, simbol al unui oraș ce balansează între 

conservatorism și transgresiune, respect 
pentru tradiție și, cumva, teamă în fața nou
tății. O piață în care, la umbra Palatului re
gal și a legendarei Nieuwe Kerk, își dau 
întâlnire zi și noapte mii de tineri din în
treaga lume, atrași de acel vis de libertate 
care se numește Amsterdam.
Monumentul național al Eliberării (2), 
situat în partea estică a pieței, este un 

obelisc înalt de 22 m, inaugurat la  
4 mai 1956, dedicat victimelor olan
deze din cel deAl Doilea Război 
Mondial: am plasarea sa, în punctul 
nevralgic al centrului istoric, și vizi
bilitatea fac din el un punct de întâl
nire și de repaus, care inspiră 
muzicieni și artiști în orga ni zarea 
spectacolelor în acea zonă. Obe
liscul are în față doi lei, simbolul 
heraldic al statului, în timp ce, în 
spate, sunt amplasate urne care 
conțin pământ provenit din cele 

douăsprezece provincii olan
deze din colonii (Indo nezia, 
An tile, Surinam).

(1)

(2)
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1. Rembrandtplein
Această populară piață, denumită 
după Rembrandt (1), animată de o 
mulțime de oameni, împreună cu 
Leidseplein, reprezintă sufletul vie
ții nocturne a orașului, datorită pre
zenței numeroaselor restaurante, 
berării și cafenele, între care câteva 
istorice localuri „fin de siècle”, pre
cum De Kroon (2), situat la numărul 
17 (primul etaj), construit în anul 
1898. Până la jumătatea secolului al 
XIXlea, în piață se ținea târgul de 
unt; în ultima parte a secolului, în 

urma închiderii târgului, zona este 
trans formată în loc de relaxare, aici 
deschizânduse numeroase hote luri 

și localuri care atrag turiștii spre acest 
colț al orașului, precum Schiller Karena 

(cu cafenea proprie), hotel situat la nu
merele 2636, inaugurat în anul 1892.

2. Museum  
Willet-Holthuysen

Tel. 0205231882
Luni-vineri 10-17, sâmbăta și zile festive 
11-17; 5, 24 și 31 decembrie 11-16; închis 
1 ianuarie, 30 aprilie și 25 decembrie; 
www.willetholthuysen.nl

Amenajat întrun edificiu elegant 
construit în anul 1687, la numărul 605 pe 
Heren gracht, acest muzeu inaugurat în anul 
1962 expune o colecție sugestivă dedicată 
mobilierului olandez de secol XVII și XVIII: 
o mică panoplie de obiecte care sugerează 
atmosfera reședințelor olandeze din „Seco
lul de aur”. Au fost recreate aici diverse am
bienturi decorate elegant cu mobilier de 
epocă. Denumit după ultimii proprietari, 
doamna Sandrina Holthuysen și soțul său, 
Abraham Willet, pasionați colecționari de 
pictură, ceramică, cristal și obiecte prețioase, 

(2)

(1)
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1. Rijksmuseum
Museumstraat 1; tel. 0206747000; 9-17
www.rijksmuseum.nl

Rijksmuseum a fost închis o perioadă pentru 
ample restaurări și a fost redeschis publicu-
lui larg acum aproximativ doi ani.
Muzeul găzduiește operele olandeze cele mai 
importante din secolul al XVII-lea într-o co-
lecție permanentă intitulată „Capodo pe re”, 
cu peste 400 de opere ale unor artiști extraor-
dinari, între care, în mod natural, capodopere 
de Rembrandt, Vermeer, Frans Hals, Jan  
Steen. Multe dintre operele muze ului sunt  
expuse temporar în diverse muzee olandeze 
sau prestigioase muzee din Europa.

Sălile muzeului (1) dispuse pe trei ni-
veluri expun peste 5000 de tablo uri, 
cărora li se adaugă peste 30.000 de 
sculpturi și opere de artă aplicată, peste 
1500 de tăblițe, 3000 de opere de artă 
orientală și un milion de timbre și dese-
ne, o co moară imensă, pe care muzeul 
încear că să o prezinte publicului prin 
rotație cu mostre și programe tematice.
Vasta pinacotecă a muzeului găzdu-
iește unele capodopere ale picturii occi-
dentale având ca punct de pornire 
secolul al XVII-lea.

(1)

(2)
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Shopping
Îmbrăcăminte

Amsterdam oferă o vastă selecție de 
magazine și boutique-uri dedicate mo-
dei; dincolo de mărcile cunoscute, ora-
șul uimește prin micile exerciț i i 
comerciale ce propun idei cu adevărat 
inovatoare în a te îmbrăca. De la artico-
lele de îmbrăcăminte tradiționale la  
îmbrăcăminte extravagantă, se poate 
găsi orice. Calitatea bună este, dincolo 
de orice, alegerea atentă a țesăturilor și 
a materialelor naturale și este numito-
rul comun al designerilor olandezi. 

A. Boeken – De Stoffen  
& Fournituren Winkel
Nieuwe Hoogstraat 31
Tel. 0206267205; www.aboeken.nl

Magazin cu o selecție surprinzătoare de 
țesături și accesorii, toate absolut  
unice și irepetabile. 

Bio-Natuurkleding
Haarlemmerdijk 120
Tel. 0206200743

Articole de îmbrăcăminte realizate exclu-
siv din fibre naturale, cu detalii particula-
re pentru stil și tendințele din modă.

Country Shop de Jager
Herengracht 230; tel. 0206247172
Unul dintre cele mai vechi magazine 
din Amsterdam unde se pot cumpăra 
articole country-wear inspirate de tra-
diția engleză.

DeDe’S Underworld
Beethovenstraat 40a; tel. 0206705653
www.dedes-underworld.nl

Magazinul comercializează lenjerie in-
timă, cu articole dintre cele mai intri-
gante, aparținând celor mai bune 
branduri: Sofia Mare, Nina Ricci, Joop!

Flamante 
Lauriergracht 130/D
Tel. 02046042026; www.flamante.nl

Încălțăminte de dans, realizată exclusiv 
manual, pentru pasionații de ritmuri la-
tino-americane, flamenco, salsa, tan-
gou. 

Hoofdzaak Hoeden
Witte de Withstraat 168; tel. 0206122956
www.hoofdzaakhoeden.nl

Aici totul se învârtește în jurul pălăriei 
pentru doamne, de la creațiile fantezis-
te pentru cele mai curajoase femei, la 
pălăriile destinate celor mai importante 
și elegante ocazii. 

Joyce van Heek 
Leather Creations
Lindengracht 220
Tel. 0206270778; www.joycevanheek.nl

Articole de îmbrăcăminte feminină și 
masculină din piele, dar și accesorii pen-
tru casă, precum covoare, perdele, diver-
se obiecte, toate create de deținătorul 
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Restaurante

Mamouche
Quellijnstraat 104; tel. 0206700736
www.restaurantmamouche.nl

Restaurant caracterizat de combinația 
dintre preparate originale din nordul 
Africii cu rafinata bucătărie franceză. 
Aceste două stiluri diverse de a găti 
conduc către o a treia cale pentru a 
degusta feluri de mâncare simple, dar 
în același timp elaborate, în care aro-
mele tari se amestecă cu cele dulci. 
Produsele sunt de primă calitate și 
preferabil biologice, iar selecția de le-
gume de sezon provine exclusiv de la 
producătorii locali. Prețuri medii.

Paloma Blanca 
Jan Pieter Heijestraat 145
Tel. 0206126485; www.palomablanca.nl

Nu vă lăsați înșelați de numele spaniol, 
restaurantul este marocan. Lumina 

lampadarelor și a lumânărilor, tonurile 
de culoare care pleacă de la ocru și 
ajung la nuanțe de auriu fac din atmo-
sferă una caldă și primitoare. De în-
cercat mezze, un fel de diverse gustări 
cu care, de obicei, se începe, sau an-
treul de măsline cu cremă de ton, pen-
tru a continua cu clasicul cușcuș sau 
tajine (stufat de carne cu legume) sau 
grilurile mixte. Prețuri medii.

AmericAne

Vermont
Holiday Inn, De Boelelaan 2
Tel. 0205172696; www.vermont.nl

În incinta faimosului hotel Holiday Inn, 
la Amsterdam-Buitenveldert, rețetele 
din Statele Unite stau la baza meniului 
propus: grancho de Maine în crustă, 
cotlet newyorkez, supă cajun gumbo și 
nelipsiții hamburger. Prețuri medii.

Arome de peste mări

Fastul epocii coloniale, dinco-
lo de numeroasele muzee  
dedicate întreprinderilor mari-
nărești ale locuitorilor, se ma-
nifestă peste tot de-a lungul 
canalelor din Amsterdam prin 
parfumul și aromele numeroa-
selor restaurante care propun 
bucătărie indoneziană, ale că-
rei specialități fac deja parte 
din tradiția cosmopolită a orașului. Între toate acestea se semnalează  
Sama Sebo (Pieter Cornelisz Hooftstraat 27, tel. 0206628146) și Long  
Pura (Rozengracht 46-48, tel. 0206238950). Alte mări, alte meniuri, de 
această dată din America centrală: tentații picante din Antille sunt pro-
puse de Margarita (Reguliersdwarsstraat 47, tel. 0206230707), în timp ce 
Rum Runners (Prinsengracht 277) propune preparate din Caraibe, speci-
alități și cocktailuri delicioase și pline de fantezie.
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Sugar Factory
Lijnbaansgracht 238
Tel. 0206265006; www.sugarfactory.nl

Atmosferă cu adevărat cool, seara în-
cepe întotdeauna cu un program de 
spectacole, concerte pentru a sfârși cu 
muzică de DJ și dans.

Winston Kingdom
Warmoesstraat 129
Tel. 0206231380; www.winston.nl

Local relaxant, informal, este apreciat 
chiar și de cei care nu sunt tocmai pa-
sionați de discoteci. În timpul weeken-
dului sunt organizate serate tematice.

Jazz Club

Participarea la una dintre numeroasele  
sesiuni de jazz organizate în capitala 
Olandei este absolut necesară. Sunt ne-
numărate localurile care organizează 
așa-numitele jam session, în care scena 
este acaparată în seri dezlănțuite atât  
de trupe profesioniste, dar și de amatori.

Bimhuis 
Piet Heinkade 3
Tel. 0207882188; www.bimhuis.nl

Templu al jazzului unde într-un an sunt 
organizate peste 300 de spectacole 
de gen, în care se produc faimoși cân-
tăreți de jazz olandezi și internaționali. 
În fiecare seară de marți (exclusă luna 
august) sunt organizate workshopuri, 
jam session, ateliere.

De Heeren Van Aemstel
Thorbeckeplein 5
Tel. 0206202173
www.deheerenvanaemstel.nl

Aproape în fiecare seară muzică live de 
calitate: rock, funk, în afară de multe 
genuri de jazz. Intrarea este gratuită.

Jazz Café Alto
Korte Leidse Dwarsstraat 115
Tel. 0206263249; www.jazz-cafe-alto.nl

Faimos club de jazz în stil bruin-café, 
care propune cea mai bună muzică 
live. În fiecare seară a săptămânii or-
ganizează programe tematice, de la 
salsa la jazz. Deschis de la 21, specta-
colele încep la 22.

Joseph Lam Jazz Café
Van Diemenstraat 8; tel. 0206228086

Localul propune muzică Bebop și 
Dixie land. Sâmbăta seara dau repre-
zentații grupurile locale cu jam session, 
acid jazz și sound-uri experimentale.

Nel 
Amstelveld 12; tel. 0206261199
www.nelamstelveld.nl

Pe lângă jazz propune muzică clasică 
și pop, de cele mai multe ori în aer  
liber, într-un decor pitoresc între  
Reguliersgracht și Prinsengracht.

Bourbon Street Jazz  
& Blues Club
Leidsekruisstraat 6-8
Tel. 0206233440
www.bourbonstreet.nl
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Dacă un „bed & breakfast” se poate 
numi luxos, acest hotel este calificat 
astfel. Un hotel liniștit, dispus în zece 
case vechi – nu toate accesibile de pe 
coridorul principal – cu vedere spre 
Herengracht. Sunt 59 de camere căro-
ra li se adaugă 5 suite, toate ambien-
turi decorate în mod diferit unele față 
de celelalte, cu mobilă și obiecte de 
epocă provenite din întreaga Europă.

Die Port van Cleve
Nieuwezijds Voorburgwal 176-180
Tel. 0207142000
www.dieportvancleve.com

Situat în spatele Royal Palace, hotelul 
își are sediul într-un edificiu din seco-
lul al XVII-lea, restaurat de curând 
pentru a satisface noile exigențe mo-
derne ale clienților.

Dikker & Thijs Fenice Hotel
Prinsengracht 444
Tel. 0206201212; www.dtfh.nl

Vechi hotel al fondatorilor asociați  
Dikker și Thijs din 1921. Mai multe 
camere din cele 26 oferă o splendidă 
priveliște spre Prinsengracht. Fiecare 

cameră are serviciu privat, cu cadă de 
baie sau duș, TV, telefon și minibar.

Doelen
Nieuwe Doelenstraat 26
Tel. 0205540600
www.nh-hotels.com

Cu vedere la canalul Amstel, aproape 
de Muntplein, hotelul este amplasat 
într-o clădire neoclasică, cu pereți cu 
stucatură, scări de marmură și cande-
labre de bronz. Aici a fost expus cele-
brul tablou Rondul de noapte, operă a 
lui Rembrandt, între 1642 și 1715, 
astăzi în custodia Rijksmuseum.

Eden Amsterdam American
Leidsekade 97 
Tel. 0205563000
www.edenamsterdamamericanhotel.com

Situat într-o splendidă clădire cu vede-
re spre Leidseplein, acest hotel (cu 
cafenea foarte la modă) a devenit ce-
lebru după misterioasele apariții ale 
Matei Hari, suspectată de spionaj în 
favoarea germanilor și împușcată la 


