
 

Amsterdam'da Bedava Yapılabilecek 10 Aktivite 
Amsterdam bilindiği üzere en turistik ve aynı zamanda dikkat edilmezse de en pahalı 
yerlerden biri olabilecek bir şehir. Çünkü ne kadar turist varsa o kadar "turistik tuzak" var 
demektir. Ucuza Avrupa Rehberi amacıyla yola çıktığımız için sizler Avrupa'yı ucuza gezin diye 
Amsterdam'da yapılabilecek 10 bedava aktivite yazısını derledik. Yazının sonundan pdf 
versiyonunu da indirebilir, Amsterdam'a giderken yanınızda götürebilirsiniz. 

1- Pırlanta Atölyesi'ne Gidin 

Amsterdam yüzyıllardır Pırlanta'nın merkezi olarak kabul edilir, hatta bununla ilgili çekilmiş 
filmler de vardır. Gassan pırlanta firması size bedava pırlanta atölyesi turu sunuyor. Bunun 
için yapmanız gereken tek şey https://www.gassan.com/en/free-tours#toursFormButton 
adresine gidip bir form doldurarak kayıt olmak sonrasında da atölyeye gitmek! 
Amsterdam'da yapılması gereken ama çok az kişinin bildiği bu aktiviteyi muhakkak 
yapmalısınız! 

2- Şehir Arşivi'ne Gidin 

Her şehirde olduğu gibi Amsterdam'ın da bir şehir arşivi var. Ve bu arşive giriş ücretsiz! Hem 
de şehir merkezine çok yakın. Amsterdam şehir arşivine gidip şehrin tarihi hakkında kimsenin 
sahip olamayacağı bilgilere sahip olabilirsiniz. 

3- Sanat Merkezine Dönmüş Tersane'ye Gidin (NDSM) 

Bir tersane düşünün, terkedilmiş ve sanatçılar burayı bir sanat dünyasına çevirmiş. Bunun 
yanında Amsterdam Merkezi Tren İstasyonu'nun (Amsterdam Centraal) arkasından kalkan 
bedava feribota binip buraya gidebilirsiniz. Hem Amsterdam'ın farklı bir yüzünü görebilir 
hem de dünyada az görülen bir sanat merkezine gidebilirsiniz. NDSM'ye gitmek için 
Centraal'in arkasından 30 dakikada bir kalkan ufak, mavi feribotlara binip (en soldaki)  20 
dakikalık mükemmel ve bedava bir yolculuk ile oraya ulaşabilirsiniz. 

4- Begijnhof'a Gidin 

Begijnhof, Amsterdam'ın en eski binasını da içinde barındıran bir bahçedir. Amsterdam'ın 
merkezinde bulunan bu mükemmel yapı kesinlikle ziyareti hak ediyor! 

5- Film Müzesi'ne Gidin 

Amsterdam Centraal'in hemen arkasından kalkan ve ücretsiz olan küçük, mavi feribotlar ile 
yapacağınız 3 dakikalık bir yolculuğun ardından Amsterdam'ın "öbür tarafındasınız". Bu 
müzenin giriş katında yer alan sergi ücretsizdir. Gitmek için Buiksloterweg feribotuna 
binmeniz yeterli. İsmi: Eye Filmmuseum. 

6- Albert Cuypmarkt Pazarı'na Gidin 

Haftanın her günü açık olan bu pazarda en azından bir tur atmak çok hoşunuza gidecek, hem 
de Amsterdam'ın merkezinden biraz uzaklaşıp diğer yüzünü de görmeye başlayacaksınız. 
Burada da meyveden hırdavat ürünlerine kadar her şeyi bulabilirsiniz! 

 

 



 

7- Jazz Konserine Gidin 

Jazz konseri Türkiye'de ne yazık ki rahat rahat bulamayacağınız bir aktivite. Bu yüzden bunu 
hem Amsterdam'da yapabilir, hem de para ödemezsiniz! Dikkat! Bu sadece çarşamba günleri 
saat 12:30'da oluyor. Şu bağlantıdan gitmeden önce muhakkak kontrol edin. 
http://www.concertgebouw.nl/en/concert-schedule/special=Free+Lunchtime+Concerts 

8- Budist Tapınağı'na Gidin 

Amsterdam'da Budist tapınağına gitmek. Kulağa garip geliyor değil mi? Ama emin olun 
ziyarete değer. Zeedijk sokağında yer alan bu tapınağı mutlaka ziyaret etmelisiniz. 

9- NEMO Panorama Terası'na Gidin 

Bu teras NEMO Bilim Müzesi'nin üstünde yer almaktadır, normalde giriş ücretli olmasına 
rağmen size bir tüyo! Burası aslında halka açık olan bir yer, bu yüzden binanın "NEMO" yazılı 
kiremit tabelasının yanındaki merdivenden doğruca yukarı çıkıp terasın keyfini 
çıkarabilirsiniz. 

10- Bedava Yürüyüş Turuna Katılın 

Bir şehri en iyi yürüyerek keşfedebilirsiniz. Hele birisi de bu sırada size hem tarihi anlatıyor 
hem de şehrin önemli yerlerine götürüyorsa. Amsterdam'daki bedava yürüyüş turları Dam 
meydanından başlıyor. Bedava Yürüyüş Turları ile ilgili hazırladığımız yazıya da mutlaka göz 
atın! 

 

  

 

 

 


