Swobodny Amsterdam
Tanie linie lotnicze przenoszą nas do Amsterdamu. Prócz bogatej historii, znakomitych przykładów
architektury zaskakuje chociażby dzielnicą otwartej prostytucji czy Muzeum Haszyszu i
Marihuany. Tutaj znajdują się perły wśród muzeów – Rijksmuseum czy Muzeum van Gogha.
Różnorodność miejsc i obiektów sprawia, że trudno wybrać najważniejsze. Wycieczkę po mieście
warto rozpocząć na Placu Dam. Z jednej strony stoi Pałac Królewski, po drugiej popularny
gabinet figur woskowych Madame Tussaud, kolejne pierzeje zajmują Hotel Krasnapolski, dom
towarowy Bijenkorf, a pośrodku placu znajduje sie Pomnik Ofiar II Wojny Światowej.
Pałac Królewski pełnił kiedyś funkcję ratusza, później został przebudowany i do dzisiaj pełni
swoją pałacową funkcję – co jakiś czas jest udostępniany zwiedzającym.
W krajobrazie Amsterdamu wyraźną dominantą jest wieża kościoła Westerkerk. Na jej szczycie
znajduje się należący do miasta zegar oraz organy, które co tydzień grają godzinny koncert. W
repertuarze sa modne pod koniec XX wieku melodie.
Niedaleko leży jeden z piękniejszych w mieście Oude Kerk – kościół z oktagonalną wieżą. W jego
sąsiedztwie położona jest Dzielnica Czerwonych Świateł.
Amsterdam jest miastem kanałów. Ich brzegi spinają mosty. Chudy Most – Magere Brug to jedna
z wyjątkowo udanych konstrukcji, stoi od 1670 roku nad rzeką Amstel. Przedmiotem osobnej
wyprawy mogą być jedynie amsterdamskie kanały. Kiedyś ich funkcją były komunikacja i transport
w kupieckim mieście. Teraz dodają uroku i przypominają obraz dawnego Amsterdamu. Całe miasto
powstało według koliście je otaczajacych kanałów. Od najmniejszego ringu, który był zarazem
resztkami fosy, poprzez okreg Herengracht, czyli Kanał Panów – najbogatsza ulica w mieście, po
większe i mniej ważne okręgi nawiązujące do książąt i cesarzy. Rejs statkiem to niezapomniane
wrażenia.
W wolnej chwili warto przespacerować się po Jordaan – malowniczej dzielnicy małych kamienic,
niegdyś była ona najbiedniejszą. W okolicy znajduje się mnóstwo kawiarni i urokliwy kanał
Bloemgracht.
O kupieckim charakterze miasta przypominają bazary. Najważniejszy z nich – Albert Cuypsstraat
z ponad 300. straganami jest jednym z większych w tej części Europy. Owoce i kwiaty, żywność i
ubrania i wiele, wiele osobliwości jest jego wyznacznikiem.
Spośród licznych placów Amsterdamu warto zajrzeć na Plac Lejdejski. Jedno z przyjemniejszych
miejsc życia nocnego. Kina, teatry, kawiarnie. W lecie liczni grajkowie, połykacze ognia, komicy i
żonglerzy. Puby posiadają obszerne tarasy i sprzyjają obserwacjom.
Idąc dalej napotkamy na Vondelpark. Jest jednym z ulubionych zielonych terenów wybieranych
przez amsterdamczyków i turystów. Można w nim leżeć na trawie , jeździć na rowerze i grać w
piłkę. W parku znajduje się kawiarnia Muzeum Filmowego - Vertigo.
Symbolem kraju są wiatraki. Również w stolicy znajduje się ich osiem. Cieszą się wielką
popularnością. Kończąc przygodę z Amsterdamem warto je sfotografować - niektóre nadal
pracują.

