
Amsterdam
Algumas coisas chamam atenção quando se chega à Amsterdam. A 
primeira é uma bicicleta em cada esquina. Não, espera. São centenas de 
bicicletas em todos os lugares: esquinas, ruas, canais, parques, pontes, e, 
claro, estacionamentos de bicicletas. Mas Amsterdam não é só bicicleta. 
Também tem vários museus interessantes, passeio de barco pelos canais da 
cidade e, é claro, o famoso distrito da luz vermelha. E isso é só o começo.
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Top 5
1. A Casa de Anne Frank, 
onde a então adolescente escreveu 
seu famoso diário, é um dos 
pontos turísticos mais visitados da 
Holanda, recebendo 900 mil turista 
anualmente. As filas são geralmente 
enormes, mas a visita vale a espera. 

2. O Museu de Van Gogh 
abriga a maior coleção do mundo 
de obras do pintor: são cerca de 
200 quadros e 500 desenhos. A 
coleção também inclui alguns de 
seus contemporâneos, como Monet 
e Toulouse-Lautrec.

3. A cervejaria não está mais lá, 
mas a Heineken Experience 

Programa Inusitado Sinta-se como 
um holandês
Durante sua estadia na cidade, 
alugue uma bicicleta e faça dela 
seu meio de transporte primário. 
Amsterdam é uma cidade super 
plana, e os moradores aproveitam 
para ir de bicicleta para todo canto!

ainda é um ótimo programa para os 
apreciadores da bebida. A entrada 
inclui 3 cervejas.

4. Se você não quer arriscar andar 
de bicicleta pelas ruas e canais 
da cidade, uma boa pedida é o 
Vondelpark, um parque em 
estilo inglês que tem trilhas, lagos, 
cafés e concertos de graça no verão.

5. É difícil falar de Amsterdam sem 
mencionar o Distrito da Luz 
Vermelha, onde protituição é uma 
prática legalizada e as prostitutas se 
vendem nas janelas. Atualmente, a 
região enche de visitantes e às vezes 
até parece encenação para turista. 

Os holandeses levam futebol 
tão a sério quanto os brasileiros. 
O Museu do Futebol 
Laranja fala do esporte no 
país, da seleção conhecida 
como A Laranja Mecânica, e 
de alguns dos herois nacionais: 
Cruyff, Van Basten e Gullit.  

Clique aqui e garanta seu ingresso para essas e outras atrações de Amsterdam.

http://www.sosviagem.com.br/ingressos/amsterdam/


Compras
O paraíso das compras fica nas ruas 
Nieuwedijk e Kalverstraat. 
Exclusivas para pedestres, o tráfego 
é composto de pessoas procurando 
roupas, sapatos e presentes em geral. 
Quase todas as marcas conhecidas 
tem uma loja na região.

Tem Que Provar
A gastronomia holandesa é bem 
básica e uma refeição comum é 
composta por algum tipo de carne 
com batatas e outros vegetais.  No 
entanto, os holandeses produzem 
alguns dos queijos mais famosos 
do mundo. Logo, é preciso provar 

pelo menos um Gouda, o queijo 
mais conhecido da Holanda e 
praticamente um ícone do país. 
Cerca de 50% da produção local é 
dedicada a esse tipo de queijo. O 
segundo queijo mais importante se 
chama Edam.

Para os alternativos, o Mercado 
Flutuante de Flores é ótimo 
para quem quer levar sementes 
de tulipas na mala e o Mercado 
de Pulgas de Waterlooplein é 
aconselhado para quem procura 
por roupas e bolsas vintage.



Sugestões de Acomodação
MPS Holland
Já pensou em dormir em 
um hotel-barco? Em Amsterdam, 
pode ser uma boa idéia! Esse está 
ancorado a 900m da estação de 
trem de Amsterdam. Os quartos são 
básicos e contam com wifi gratuito. 
O café da manhã está incluso no 
preço da diária

Fique de olho: não há camas de 
casal, somente beliches. Os quartos 
e o banheiro são pequenos, o que 
pode gerar alguns problemas para 
hóspedes altos. 

Saiba mais sobre esse hotel.

Pesquise mais opções de hotel em Amsterdam no booking.com

Sofitel Legend The Grand Amsterdam
Hotel 5 estrelas localizado no centro de Amsterdam, a apenas 
5 minutos da Praça Dam. O hotel conta com restaurante de frutos do 
mar, piscina coberta, spa, jardim e terraço. Os quartos apresentam 
comodidades de luxo. O acesso à internet sem fio (Wi-Fi) está disponível 
gratuitamente. 

Fique de olho: o café da manhã não está incluso no preço da diária.

Clique aqui para conhecer melhor esse hotel.

NH City Center
Hotel contemporâneo com 
wifi gratuito. Os quartos dipõe de 
TV via satélite e mesa de trabalho; 
alguns oferecem vista do centro 
da cidade de Amsterdã. O hotel é 
localizado a 5 minutos a pé da praça 
Dam, o que oferece muitas opções 
de lazer e monumentos turísticos 
próximos.

Fique de olho: O café da manhã 
pode estar ou não incluso no preço 
da diária. Preste atenção na hora da 
reserva para evitar aborrecimentos. 

Saiba mais sobre esse hotel.

http://www.booking.com/city/nl/amsterdam.pt-br.html?aid=363889;label=mgadam
http://www.booking.com/hotel/nl/mps-holland.pt-br.html?aid=363889;label=mgadam
http://www.booking.com/hotel/nl/thegrand.pt-br.html?aid=363889;label=mgadam
http://www.booking.com/hotel/nl/nhamsterdam.pt-br.html?aid=363889;label=mgadam

