Amsterdam
Amsterdam är ett mirakel av vatten och kanaler, av hus och husbåtar. Stan skapades på
floden Amstels delta. Likt ett omvänt Atlantis reser sig bebyggelsen ovanför hav och blanka
vattenspeglar. Tegelfasader speglar sig i russinsvart vatten, eftermiddagssol reflekterar hus
som verkar bestå av mer fönster än väggar. Hollands viktigaste stad är en global konstskatt.
Här finns Rembrandt, Van Gogh, kammarorkestrar och teatrar. Toleransen är uttalad,
nöjesutbudet ändlöst. Pilsner på gatan, en våg av svarta cyklar, gayklubbar och anarkistiska
husbåtar. Samtidigt är Amsterdam en pulserande och kreativ stad med nyskapande
arkitektur, med guldkantad shopping, eleganta restauranger och partynätter utan slut.
Guide Vagabond Foto Holländska turistbyrån, Photodisk, Corbis.

Snabbfakta Amsterdam
Antal invånare 749 400 Valuta 1 euro = drygt 10 kronor Landsnummer 31 Religion 32 procent katoliker, 22 procent
protestanter Statsskick monarki Tidsskillnad ingen Officiellt språk nederländska



Amsterdam > Stan bit för bit

stan bit för bit
gamla stan, oud centrum ,

den
gamla kärnan innanför kanalbältet
och floderna Amstel och Singel. Här
finns det historiska Amsterdam,
slott, spiror, smäckra 1600-talshus,
gatukaféer och svala promenadstråk.
Sevärdheterna ligger samlade på
bekvämt gångavstånd. Även om
Gamla Stan inte är särskilt stort
brukar området delas i två hälfter
med gatorna Damrak och Rokin som
gräns. I väster Nieuwe Zijde, nya
sidan. I öster Oude Zijde, gamla sidan
med Red Light Districts bordeller,
haschmuseum och sexhandel.
turisternas
Amsterdam, syndens Amsterdam.
Tätt sydda kvarter, husgavlar mot
husgavlar. Området rymmer stans
begynnelse, men också Red Light
District. Från Centraal Station når du
torget Dam via gatan Damrak. Platsen
är stans hjärta. Svarta cyklar virvlar
runt flanörer. Folk träffas här, speglar
sig i solen, äter glass och vänder
blicken mot det kungliga Koninklijk
Paleis. På torget finns också det 22
meter höga Nationalmonumentet rest
till minne av holländska soldater som
stupade under andra världskriget.

Kanalernas rike. i Amsterdam finns 165 stycken.

oude zijde och dam ,

är jämte
stans museer Amsterdams största
turistmagnet. Vare sig du gillar det
eller inte, finns det här. Centraal
Station, Nieuwmarkt och Dam
bildar yttre hörn till den trekant som
rymmer strippbarer, porrklubbar
och bordeller. Innanför röddimmiga
skyltfönster rör sig halvnakna
kvinnor. Prostitution har varit lagligt
sedan 1911, bordeller sedan år 2000.
Inställningen till könshandel är
ungefär så här: bättre att kontrollera
red light district

en handel som ändå alltid kommer att
finnas. Sexarbetare betalar skatt och
har rätt till social service.
Legendarisk gata med
tvivelaktigt rykte. Sikta på Centraal
Station och traska åt sydost, korsa
Prins Henrikkade och du är där.
Självförbrännande kronologi:
medeltida prostitution, tummelplats
för 1600-talets vinddrivna sjömän
och 1970-talets heroinmissbruk. På
senare tid ödesmättad jazzhistoria då
en utbränd Chet Baker dödstörtade
från andra våningen av Prins Hendrik
Hotel – en minnesplakett markerar
händelsen. Nu gata med betydligt
hälsosammare signum. Kolla Chinese
Fo Kuang, buddisttempel komplett
med munkar, nunnor, internetkafé
och vegetarisk restaurang.
zeedijk

Gamla stans nya sida
möter med tidlös shopping, skojiga
butiker, kaféer och restauranger.
Sugs med av Amsterdamspulsen här.
Sök upp torget Spui som knyter ihop
Amsterdams ledande shoppinggata
nieuwe zijde

Fallgrop!
i Red Light District, undvik särskilt att rikta kameran mot
lättklädda damer i skyltfönster.
undvik kamera

Kalverstraat med huvudartärerna
Nieuwezijds, Voorburgwal och
Spuistraat. Här händer alltid något
kul. Under medeltiden kaosartade
fylleslag. I dag plats för fredagarnas
lika underhållande bokmarknad.
gratchen ,

kanalerna som bildar
både Amsterdams revben och
signum. Stan är byggd mellan hav och
land. 165 kanaler fördelar vattenflödet.
Äldst är Singel, den ursprungliga
medeltida vallgraven. Vackrast är
Herengracht, Keizersgracht och
framför allt Prinsengracht.
Amsterdam som
från ett vykort. Slanka fasader, mörkt
vatten, underfundiga husbåtar.
Här finns husbåtsutställningen
Woonbootmuseum, livsbejakande
promenadstråk och tilltalande
kaféer. Här finns också Anne Frank
Huis och Homomonumentet som
dystra påminnelser om ond död och
intolerans. Trakten övervakas av
Westerkerks höga spiror. Klättra upp
i dess torn och du inser vidden av
miraklet Amsterdam.
prinsengracht

Amsterdams
stora turisttorg, strax söder om
Prinsengracht. Kaféskrammel från
uteserveringar, gatumusikanter,
leidseplein
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uppsluppet kaos och firande Ajaxfans
efter viktiga fotbollsmatcher. Plats att
se och synas.
Sydöst om Leidseplein.
Europas stöddigaste museidistrikt.
Rijksmuseum, Stedelijk Museum of
Modern Art och Van Gogh Museum.
Se, njut och beundra och lufta sedan
lungorna i närbelägna Vondelpark
med friskt gräs, skojiga kaféer och
bekymmerslösa picknicksällskap.
museumplein

Stans gamla judiska
kvarter. Judiskt museum, portugisisk
synagoga och Rembrandthuis där
konstnären bodde, blev urfattig och
slutligen vräkt.
jodenbuurt

tillhör fortfarande
världens 15 största. Längs Oostelijk
Handelskade ligger trendiga
fiskrestauranger och ibland också
ankrade kryssningsfartyg. Promenera
sedan, eller ta båten (från Steiger 8
vid Centraal Station) till framtiden:
Java Eiland och Borneo presenterar
det nya Amsterdam. Området är
fullmatat med djärv och lekfull
arkitektur. Valen, the whale, vid
Sporenburg är en personlig favorit.
hamnen

Gammalt
arbetarklassområde som bytt
hälsovådlig industri mot
miljömedveten övre medelklass.
Under industrialismens glansdagar
Europas mest tättbefolkade område.
I dag charmiga kvarter för stillsamma
promenader. Flera av Amsterdams
bästa marknader finns i trakten.

ta sig runt

ta sig dit

Flyg

gvb

ligger söder
om centrum. Ljus, rymlig flygplats
med två unikum: kasino försett
med klocka så att passagerarna inte
ska missa sina avgångar. Och så
originalmålningar av Rembrandt,
Steen och Ruysdael på Rijksmuseum
Amsterdam Schiphol, vid Holland
Boulevard E–F. Transporter till
centrum: snabbast är tåg. Schiphol
Airport Rail Service kör till Centraal
Station på 20 minuter. Avgår var 10
minut 04.00–24.00, därefter varje
timme. Enkel biljett vuxna 3.10 euro,
under 12 år 1.80 euro, under 4 år fritt.
Buss: Connexxion Airport Hotel
Shuttles stannar vid 50 av innerstans
hotell. Smidigt för gäster och
resenärer till centrum. Bussarna avgår
var 30 minut 07.00–13.00 och var 60
minut 13.00–21.00. Enkel biljett 10.50
euro, öppen retur 18 euro. Taxi till
centrum kostar cirka 35 euro.

Station på Prins Hendrikkade 108–14, tel

schiphol airport

Schiphol Airport Service, tel 090092 92, www.9292ov.nl, Connexxion Airport
Hotel Shuttle, tel 020-653 49 75, www.
airporthotelshuttle.com.

joordan

står för kollektivtrafiken i
Amsterdam. Huvudkontoret ligger
mittemot Centraal Station. Spårvagn
och buss är smidigast i innerstan.
Metro, tunnelbana, gäller ifall du
ska till förorterna i söder och öster.
Gemensamt för alla transportmedel:
du kan söka information om avgång
och ankomst via telefon 0900-92 92
eller briljanta hemsidan www.9292ov.
nl.
GVB:s huvudkontor ligger vid Centraal

0900-92 92, www.gvb.nl.

Biljetter
strippenkaarten ,

kul namn
på vanlig biljett. Köp remsa på
GVB-kontor (se ovan), post,
järnvägsstation eller i livsmedelsaffär.
Pris, 1.60 euro för två enheter, 6.70
euro för 15 enheter och 19.80 euro
för 45 enheter. Barn 4–18 år åker till
reducerat pris. Under 4 år färdas
fritt. Du måste stämpla biljetten
på varje buss- eller spårvagnsresa.
Amsterdam är indelat i fem olika
zoner. Det mesta av innerstan ryms
inom Centrum Zone. För varje
zon används två biljettenheter, för
resa över två zoner stämplar du tre

Spårvagnen är stadens kung i transport.

Slitet arbetarkvarter som
transformerats till kreativt
konstnärskvarter, till uppsluppen
studentfavorit och multietnisk
smältdegel. Här bor 150 nationaliteter.
Här finns stans bästa och billigaste
exotiska mat. Här ligger Albert
Cuypmarkt, Nederländernas största
matmarknad.
pijp
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Fallgrop!

sevärdheter

utan biljett på spårvagn och buss och vips halva semesterkassan
försvinner i en trist böter. Hårda, skoningslösa kontroller och dryga böter
på nästan 300 kronor.
enheter, för resa i tre zoner stämplar
du fyra enheter etcetera. Dagkaarten.
Åk obegränsat under en dag. Vuxna
6.30 euro, pensionärer och barn
4.20 euro. Stämpla vid första resan.
Sterabonnement, ett slags säsongskort,
smidigt och prisvärt ifall du tänkt
stanna länge i Amsterdam. Veckopass
för centrum kostar 10.60 euro,
månadspass 35.10 euro.

sommar 10.00–18.00.

Taxi
Taxi är kvickt, men dyrt. Fråga alltid
om ungefärligt pris. 2.90 euro är
startavgift. Sedan tillkommer 1.80
euro per kilometer.

euro, pensionärer och småbarn fritt.

Hyrbil

Tre linjer finns, samtliga utgår ifrån
Centraal Station (cs ) och siktar mot
förorterna i söder och öster.

Spårvagn & buss

dik´s autoverhuur

Spårvagnar och bussar är kungarna
av Amsterdam med gudomliga
rättigheter i trafiken. Smidigaste
färdsättet i innerstan. Kartor över
spårvagns- och bussnät finns vid
hållplatser och ofta även ombord.
Trafiken startar 06.00 mån–fre, 06.30
lör och 07.30 sön.
Nattbussar är detsamma som
linjerna 71–79. Samtliga utom 79 går
till Centraal Station. Trafik mån–fre
01.00–05.30 och till 06.30 på helger.

Båtar
För effektfulla
förflyttningar och entréer i Amsterdam.
Båt för 1–8 personer kostar 85 euro för
första 30 minutrarna, därefter 40 euro
för 15 minuter. Boka i förväg.
water taxi centrale

Stationsplein 8, tel 020-535 63 63,

Dam, tel 020-620 40 60, guidning,
tel 020-624 86 98, www.koninklijkhuis.
nl. Inträde vuxna 4.50 euro, 5–16 år 3.60

Tel 020-677 77 77.

Internationellt körkort krävs. Många
firmor har dessutom 21 år som
minimiålder. Lokala firmor hyr ut bil
från 32 euro per dag. Internationella
firmor är betydligt dyrare.

Tunnelbana

från 1600-talets
gulålder. Väldigt bygge med grön
kupol och mäktig fasad. Har aningen
överentusiastiskt kallats världens
åttonde underverk. Uppfört på
vattensjuk mark, rest på drygt 13 600
träpelare. Ursprung som glansfullt
stadshus. Kungligt palats sedan 1808.
Monarken bor här då och då.
koninklijk paleis

Lokal uthyrare

i stadsdelen Pijp.
Van Ostadestraat 278–80, tel 020662 33 66, www.diks.net. Spårvagn 3,4.
Öppet mån–lör 08.00–19.30, sön 09.00–
12.30 och 20.00–22.30.

Mitt i Red Light District.
Stans äldsta och mest intressanta
kyrka håller tappert stånd i syndens
näste. Rembrandts fru Saska sägs
begravd här. 1300-tals helgedom
med vackert inre och ofta intressanta
konstutställningar.
oude kerk

Oudekerksplein 1, tel 020-625 82 84,
www.oudekerk.nl. Öppet mån–lör 11.00–
17.00 och sön 13.00–17.00. Inträde vuxna 5
euro, över 65 år 4 euro, under 12 år fritt.

Mäktig tegeldom från
1631. Rembrandt sägs begravd här.
85 meter högt torn som lär svaja tre
centimeter vid hård blåst. Ta de 186
westerkerk

hertz
Overtoom 333, Oud West, tel 020612 24 41, www.hertz.nl. Spårvagn 1, 6.
Öppet mån–fre 08.00–18.00, lör 08.00–
14.00 och sön 09.00–14.00.

Dam. Viktig del av Amsterdam.

Hyrcykel
Gör som traktens folk, förlita dig till
pedalkraft och ballongpumpade däck.
Amsterdam är platt och perfekt för
turer med hoj. Nästan alla vägar har
cykelfiler. Att hyra cykel kostar 7–10
euro per dag. Ofta krävs också en
depositionsavgift på 25–50 euro.

www.water-taxi.nl.
bike city

På kanalerna med egen
pedalkraft. 1–2 personers farkost
kostar 8 euro per person, 2–4
personers kostar 7 euro per person.
Tillkommer gör 50 euro i deposition.
canal bike

Weteringschans 24, södra kanalbältet,
tel 020-626 55 74, www.canal.nl. Öppet

Bloemgracht 68–70, Jordan, tel
020-626 37 21, www.bikecity.nl Öppet
09.00–18.00

mac bike
Central Station, Stationsplein 12, tel
020-620 09 85. Öppet 09.00–17.45
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17.00. Inträde vuxna 7.50 euro, studenter

trappstegen upp hit och du har stans
bästa utsikt. Utmärkt tillfälle att
orientera sig bland kanaler och hus.

6 euro.

Rödvit fotbollshistoria
som fyrar av triumfer och stjärnor
i film och utställningar. Du kan
välja mellan att bara se museet,
eller komplettera med en guidad
stadiontur.
ajax museum

Prinsengracht 279, tel 020-624 77 66,
www.westerkerk.nl Öppet apr–sep, mån–
fre 11.00–15.00. Torn, apr–sep 10.00–17.00.
Inträde torn, 3 euro.

Anne Frank
med familj gömde sig här,
upptäcktes av nazisterna den 4
augusti 1944 och skickades till
koncentrationsläger. Anne Frank
dog. Men hennes berättelser lever
vidare genom en av världens mest
lästa dagböcker. 1600-talshus som
rymmer familjens historia, men
också sevärda utställningar om
tidens judeförföljelser, om rasism
och nynazism. En av stans mest
välbesökta sevärdheter. Kom tidigt.
anne frank huis

Prinsengracht 267, tel 020-556 71 05,
www.annefrank.nl. Öppet 09.00–19.00

Staden ruvar på konstskatter.

öppet 10.00–17.00 (matchdagar varierar

Picasso, Matisse, Chagall, Malevich,
Lichtenstein, Warhol med flera.
Även här omfattande ombyggnation.
Museet stängt 2004–2006. Under
tiden är samlingarna utlokaliserade
till den gamla postbyggnaden på
Oosterdokseiland inte långt från
Centralstationen.
Paulus Potterstraat 13, tel 020-573 29 11,
www.stedelijk.nl. Öppet 11.00–17.00.
Inträde vuxna 7 euro, 7–16 år 3.50 euro.

(sommartid till 21.00). Inträde vuxna 7.50
euro, 10–17 år 3.50 euro, under 10 år fritt.

muséer

Amsterdams
tredje stora konstmuseum. 200
målningar och 500 skisser i en stark
hyllning till konstnären.
van gogh museum

Paulus Potterstraat 7, tel 020-

Stort, överdådigt,
snudd på svindlande. Hem åt
Rembrandts Nattvakten, åt fyra
Vermeer, åt verk av Frans Hal, Jacob
de Wit och Ferdinand Bol. Också
porslin, silver och 1600-tals möbler.
Samlingarna för tillfället rumphuggna
av omfattande reparationsarbete.
Stora delar av museet stängt fram
till år 2008. De 400 värdefullaste
föremålen kan ses i Philipsflygeln.
rijksmuseum

Stadhouderskade 42, tel 020674 70 47, www.rijksmuseum.nl. Öppet
10.00–17.00. Inträde 9 euro.

stedelijk museum of modern art

De nya mästarnas tempel. Cézanne,

ArenA Boulevard 29, Bijlmermeer, tel
020-311 14 14, www.ajax.nl. Metro Bijlmer,

570 52 00, www.vangoghmuseum.nl.

öppettiderna något). Inträde, museum
3.50 euro, guidad stadiontur från 8.50
euro.

parker

Pratar man grönt,
picknick i gräset, kompisfotboll och
utomhuskonserter i Amsterdam,
pratar man Vondelpark. Det här
är innerstans stora gröna lunga, en
generös yta av gräs, träd och dammar.
Kafé, lekplats och bion på Nederland
Filmmuseum är andra attraktioner.
Het Blauwe Theehuis, som påminner
om en futuristisk tekittel, är parkens
skojigaste fikaställe.
vondelpark

Öppet 10.00–17.00. Inträde vuxna 9 euro,
13–17 år 2.50 euro.

Märkligt, men
mycket intressant och roande
museum. Startat som ett slags
hyllning till holländsk kolonialism.
Blev efterhand mer folkbildande med
funktionen ”så funkar tropikerna”.
Här möter du afrikanska och
sydostasiatiska byar, instrument
och verktyg. Museet är dessutom en
guldgruva för het världsmusik. Också
juniormuseum för barn 6–12 år.
tropenmuseum

Linnaeusstraat 2, tel 020-568 82 15,
www.tropenmuseum.nl. Öppet 10.00–

Sydost om
Vondelpark längs spårvagnslinje 5.
Stillsam viktoriansk trädgård med
hägerdamm, änder och gäss. Även här
lekplats och sommarkonserter.
beatrixpark

med anor från
1600-talet. Växplats för Ostindiska
kompaniets erövringar. Vacker park
med världens äldsta trädgårdsplanta
(300 år) och spännande växthus som
fyrar av ökenklimat, palmer och
subtropiskt.
hortus botanicus

Plantage Middenlaan 24, tel 020625 90 21, www.dehortus.nl. Tunnelbana
Waterlooplein. Öppet feb–nov, mån–fre

Fallgrop!
inbrott i bil är dessvärre inte ovanligt. Många rekommenderar att låta
bilen vara olåst, för att slippa att någon bryter sönder lås och dörrar. Välj
själv.

09.00–17.00, lör 11.00–17.00. Jan–dec,
mån–fre, 09.00–16.00, lör–sön 11.00–
16.00. Inträde vuxna 6 euro, 5–14 år 3
euro, under 5 år fritt.
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Stadstur med båt var 30
minut. Särskild Museumboot som
startar vid Stationsplein och angör
stans viktigaste museer. Sju stopp på
linjen. Biljetten är giltig hela dagen
och ger 50 procents rabatt på inträde
till museerna. Pris vuxna 11 euro, 4–12
år 6 euro.
lovers

Prins Hendrikkade, mittemot 25–7,
Centraal Station, tel 020-530 54 12, www.
lovers.nl.

best of holland

Kanalturer var 30

minut.
Avgångar med båt från Damrak 34,
nära Centraal Station, tel 020-420 40 00,
www.toursandtockets.nl. Biljetter vuxna

Tulpaner i långa baner. Vanlig syn i Amsterdams parker.

Världens tredje äldsta zoo
kommer med en rad oväntade
inslag. Vad sägs om en gay animal
tour som stannar upp bland
lesbiska elefanter och bisexuella
schimpanser. Mer traditionellt är
en konstgjord afrikansk savann, en
inomhusregsnkog för nattlevande
varelser och en holländsk kanal för
ålar. Kul park med barnzoo, lekplats,
zoologiskt museum, planetarium och
akvarium. Tillräckligt med aktiviteter
för att hålla dig sysselsatt en hel dag.
artis

10-18 euro

stränder & bad

Sju konstgjorda
öar nordöst innerstan. Tänkt
som nya stadsdelar och hem åt
45 000 människor. I väntan på att
bebyggelsen tar form, trendigt Costa
del Amsterdam. DJ´s, strandbarer,
barbecue och hett strandliv.
blijburg aan zee

Bert Haanstrakade 2004, Ijburg, tel
06-460 309 29, www.blijburg.nl Buss 326
eller spårvagn, IJBurg tram.

rundturer

17.00, inträde vuxna 14 euro, över 65 år

söder om
innerstan. Kanske inte precis Tiveden
eller Sherwood, men en rejäl skog att
lufsa runt i. Helt konstgjord förstås
och försedd med en lika artificiell sjö.
Hyr kanot, roddbåt, cykel, promenera
eller simma. Bisonreservat och en
getfarm som säljer egenproducerad
ost och glass är andra attraktioner.
amsterdam bos

Hörnet Rokin–Spui, tel 020-623 38 10,
www.rederijkooij.nl. Biljetter vuxna 7.50
euro, under 13 år, 4 euro.

Två timmars guidade
promenader under ledning av äldre
holländska gentlemän eller damer.
Historia och historier på engelska.
Startpunkt: Amsterdams Historisch
Museum. Måste bokas i förväg.
mee in mokum

Vuxna 3 euro, barn fritt.

523 34 00, www.artis.nl, öppet 09.00–

fritt.

Båtturer var 30 minut.

Tel 020-625 13 90. Turer tis–sön 11.00.

Plantage Kerklaan 38–40, tel 020-

12.50 euro, 4–11 år 10.50 euro, under 4 år

rondvaarten rederij kooij

Tretimmars
stadsrundtur på cykel (21.50 euro)
eller fyra timmar till landet (27,50
euro). I båda fallen ingår besök på
holländskt pannkakshus. Turerna
arrangeras mellan april och oktober.
yellow bike

Nieuwezijds Kolk 29, tel 020620 69 40, www.yellowbike.nl.

urban home & garden tours

Konsthistoriker och andra
lärda guidar till arkitektur längs
Amsterdams kanaler. Startpunkt
Museum Willet-Holthuysen. Boka i
förväg. Öppet fre-sön.
Tel 020-688 12 43, www.uhgt.nl.
Biljetter 28.50 euro inklusive lunch, kaffe
och inträdesavgifter.

Tips!
amsterdam beach Stadsstranden Blijburg aan Zee vid Ijburg. Ur vatten
till vatten. Återvunnen havsmark som i väntan på bebyggelse kläs till ett
gigantiskt sommarlätt strandparty. Kom hit för att simma och sola och
häpna över mångfalden i det multietniska, multitoleranta Amsterdam.
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Fallgrop!

äta

Amsterdams kök levererar smaker
från fyra väderstreck. Etiopiskt och
sydamerikanskt, indonesiskt och
holländskt. I princip allt som ryms i
världens stekpannor och kastruller.
Flertalet kök stänger 22.00. Notan
omfattar, enligt holländsk lag, 19
procent i moms och 15 procent i
serviceavgift. Ändå är det i princip
standard att lämna 5–10 procent i
dricks ifall mat och service varit bra.

Billigt (under 10 euro)
Ryggsäckslunch
till minipris. Bagel eller brownies vid
kanalkanten och du fyller magen för
under 5 euro.
gary´s muffins

Prinsengracht 454, tel 020-420 14 52,
www.garys-muffins.nl. Öppet mån–fre
09.00–17.00 och lör–sön 09.00–18.00.

Broodjes, hemmagjorda
holländska mackor. Kulinarisk
välsignelse för tunna plånböcker, 2–4
euro per laddning. Fyll på här inför
picknick till Vondelpark.
t kuyltje

Gasthuismolensteeg 9, www.kuyltje.
nl, tel 020-620 10 45, öppet mån–fre
07.00–16.00.

Lantligt rejält med
kött och kokt potatis. Holländsk
hap hmmm

amsterdam är cyklar. Och cykeltjuvar. Lås alltid, gärna med dubbla lås.
brasserieharkema.nl. Öppet dagligen

husmanskost för under 10 euro.

11.00–01.00

1 e Helmerstraat 33, www.hap-hmmm.
nl, tel 020-618 18 84, öppet mån–fre
16.30–20.00.

Gott, innovativt och
billigt. Mäkta populär restaurang med
ständigt föränderlig meny: välj mellan
dagens fisk, kött och vegetariskt.
Rätter från 6.50–14 euro.
eat at jo´s

Marnixstraat 409, tel 020-420 74 69,

Pikant,
syrligt och starkt. Friskt flöde av pad
thai, lemon grass och kyckling i grön
curry och kokossås. Stans populäraste
thairestaurang. Huvudrätter 10-25
euro.
thaise snackbar bird

Zeedijk 72, tel 020-420 62 89,
620 14 42. Barservering 17.00–23.00,
restaurang 16.00–22.00.

öppet ons–sön 14.00–21.00.

Mellan (10–20 euro)
Amsterdams ledande
vegetarian. Siktar bortom sallader och
groddar. Uppfinningsrik meny med
alltifrån lasagne till husets cognac och
choklad.
green planet

Spuistraat 122, tel 020-625 82 80,
Öppet mån–lör 11.00–24.00. Köket

Träkyrka med förflutet som
stall åt Napoleons hästar. Bara en
sådan sak. Eftermiddagsmackor från
soldränkt terrass. Eller kvällar med
frejdig, nyskapande gourmetmat.
Huvudrätter 16–18 euro.
moko

Amstelveld 12, tel 020-626 11 99. Öppet
mån–tor 11.30–01.00, fre & lör 11.30–02.00.
Köket stänger 23.00.

stänger 22.30.

Dyrt (över 25 euro)
Trendigt rätt.
Restaurang i gammal tobaksfabrik.
Fransk mat, röd Bordeaux, rimliga
priser, ung publik. Lunch 5–10 euro,
middag 10–16 euro.
brasserie harkema

Nes 67, 020-428 22 22, www.

Middag i ståndsaktig miljö.
Två stjärnor i Guide Michelin, stärkta
linnedukar, perfekt service och kök
under befäl av Pascal Jalaij, en av
Amsterdams unga kändiskockar.
Restaurang i 1600-tals flygel till
Barbizon Palace Hotel.
vermeer

Prins Hendrikkade 59–72, tel 020Ta en lång fikapaus och titta på folk.

624 33 53, www.restaurantvermeer.nl.
Öppet mån–fre 12.00–14.30 & 18.00–
22.00. Lör 18.00–22.00.

Mitt i Red Light
District. Förnämt franskt. Elegant
trerätters meny till humant pris.
Föredömlig vinlista.
blauw aan de wal

Oudezijds Achterburgwal 99, tel 020330 22 57, öppet mån–lör 18.00–23.30.

Sugen på något
rivigt pikant? Rijsttafel är ett slags
indonesiskt smörgåsbord. Mäkta
populärt, mäkta gott, mäktigt över
huvud taget. Testa specialiteten på
tempo doeloe
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Tips!

shopping

Ta dig tidigt, tidigt på måndagsmorgonen till
Noordermarkt. Skojiga second-handkläder, färgstark marknad och
Amsterdam i full blom. Beundra dina fynd över en bit nybakad, frasigt
varm äppelpaj på Café Winkel i hörnet Noordermarkt–Westerstraat.
marknad & äppelpaj

Amsterdams populäraste indonesiska
restaurang. Boka bord i förväg.
Utrechtsestraat 75, 020-625 67 18,
www.tempodoeloerestaurant.nl. Öppet
18.00–23.30.

dagar. Mången pilsner är spilld här
i ett av gamla stans äldsta trähus.
Sjömän som inte kunde betala sin
nota, pantsatte apor – därav namnet.
Zeedijk 1, tel 020-626 84 01, öppet
15.00–01.00. Fre-lör 15:00-03:00.

Gourmetrestaurang
inbäddad i växthus, badande i
sol och ljus. Stillsam och omtalad
oas i Frankendael park. Unik och
uppfinningsrik meny som ofta växlar
dagligen och bestäms av aktuell
skörd och säsong. Mat och visuell
upplevelse i ett.
de kas

Kamerlingh Onneslaan 3, tel 020-

Konservativ
kraftkälla. Hus från 1679. 50
holländska likörer, 20 sorters genever
och noll mobiltelefoner. Här njuter
man sin snaps i lugn och ro. Du kan
även gå på geneverprovning, äta
middag eller få en guidad tur här.
wynand fockink

Pijlsteeg 31-43, tel 020-639 26 95,

462 45 62, www.restaurantdekas.nl.

www.wynand-fockink.nl, öppet 15.00–

Spårvagn 9. Öppet mån–fre 12.00–14.00 &

21.00.

Mojito, tropisk atmosfär
och en gnutta Hemingway. Vackert
kafé med potenta drinkar och Che
Guevara på väggen.
café cuba

Skummande,
kopparfärgat öl direkt från himlen.
Klosteröl med anor från 1544.
Ursprungligen bryggt av nunnor som
klagade på dricksvattnets kvalitet. Nu
behövs inga ursäkter. Direkt från kran
till strupe.
de bekeerde suster

Kloveniersburgwal 6–8, tel 020423 01 12, www.beiaardgroep.nl. Öppet

Amsterdamfavorit.
Gågata med vardagsprägel.
kalverstraat

Finurliga småbutiker på
tröskeln till stans Red Light District.
damstraat

Eleganta butiker och
några av stans bästa skoaffärer.
Stans trendigaste
och dyraste shoppinggata.
pc hooftstraat

13.00–03.00.

Sensuellt som en haremsdröm.
Jetsetbar med cocktails, tapas
klubbmusik och guldbroderade
sittkuddar.
suite

Vanlig souvenir. För väggen snarare än för
fötterna.

Sint Nicolaastraat 43, tel 020489 65 31, öppet mån–tor, sön 18.00–
01.00, fre–lör 18.00–03.00.

Belgiskt i hjärtat av
Holland. Lite som att svära i kyrkan,
men djävulskt gott. Ölhus med 20talet ölsorter på fat.

odessa

Gravenstraat 2, www.cafe-belgique.

Gammalt
postkontor intill torget Dam. Nu
transformerat till femvåningsgalleria
för avancerade shoppingkickar.
Öppet mån 11:00-19:00, tis-lör 10:0019:00, sön 12:00-19:00. Torsdagar har
kvällsöppet till 21:00.
www.magnaplaza.nl.

Nieuwmarkt 3, tel 020-627 49 19,

10.00–02.00.

nl, tel 020-625 19 74, öppet mån–tor

Voorburgwal 182, tel. 626 91 99,

öppet mån–tor, sön 13.00–01.00, fre–lör

mån–tor & sön 10.00–01.00, fre–lör

Café belgique

magna plaza, Nieuwezijds

leidsestraat

18.30–22.00, lör 18.30–22.00.

barer & pubar

Amsterdam är shopping, små butiker,
marknader och stora varuhus, kända
märken och second hand med
kultstatus. Flanera planlöst eller styr
mot stans kända shoppinggator.

Ukrainsk fiskebåt som
fångar stilla sommarkvällar med svala
drinkar och ung, festsugen publik.
DJ´s på upplyst däck. Restaurang med
spännande, gränsöverstigande mat.
Veemkade 259, www.de-odessa.nl, tel

15.00–01.00, fre–lör 15.00–03.00 och sön

020-419 30 10, buss 38&39 går hit. Öppet

15.00–01.00.

april-november. Sön-tis stängt. ons-tors
16:00-01:00, fre-lör 16:00-03:00.

Sjöfararfavorit under
det holländska ostindiska imperiets
in t aepjen
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Drygt 35 års handel med
serietidningar och samlarvolymer
från hela världen. Unikt för Europa.
lambiek

Kerkstraat 132, tel 020-626 75 43,
www.lambiek.nl. Spårvagn 1,2,5. Öppet
mån–fre 11.00–18.00, lör 11.00–17.00, sön
13.00–17.00.

Mat & vin
Gouda, Edammer
och ungefär 200 andra ostsorter plus
vin och oliver. Bra startpunkt för
den på jakt efter subtila njutningar.
Kunnig personal som syr ihop det
perfekta utflyktspaketet.
de kaaskamer

Runstraat 7, tel 020-623 34 83, öppet
mån 12.00–18.00, tis–lör 09.00–17.00 och
sön 12.00–17.00.

Varuhus
Vidlyftigt varuhus
vars sortiment spänner från brödrost
till livsmedel, kosmetika och
barnkläder. Värt ett extra öga under
julskyltningen.
de bijenkorf

Dam 1, tel 020-552 17 00, www.
bijenkorf.nl. Öppet mån 11.00–19.00, tis &
ons 09.30–19.00, tor & fre 09-30–21.00,
lör 09.30–18.00 och sön 12.00–18.00.

dessutom serverat till ett glas välkylt
rosévin.
Spuistraat 102, tel 020-422 10 67,
öppet mån 12.00–19.00, tis, ons, fre, lör,
10.00–19.00, tor 10.00–21.00.

Bethovenstraat 72, www.huizevanwely.

Trendbutik fullmatad
med designermärken som Chloé,
Girbaud, Philosophy med flera.
azurro due

Pieter Cornelisz Hooftstraat 138, tel
020-671 97 08, öppet mån 13.00–18.00, tis,

Som ett hederligt gammalt
EPA-varuhus i holländsk tappning.
Föder och klär en stor del av landets
befolkning med eget varumärke.
Nyckelord: billigt och funktionellt.
Allt från kakor till kalsonger.
hema

ons & fre 10.00–18.00, tor 10.00–21.00, lör
10.00–17.30 och sön12.00–17.00.

422 89 88, www.hema.nl. Öppet mån
11.00–18.30, tis, ons, fre 09.30–18.30,

Keizersgracht 359, www.van-

van ravenstein

tor 09.30–21.00, lör 09.30–18.00, sön

ravenstein.nl, tel 020-639 00 67, öppet

12.00–18.00.

mån 13.00–18.00, tis, ons, fre 11.00–18.00,
tor 11.00–19.00, lör 10.30–17.30.

Kläder
s. Utstuderade
partykläder. Eget märke och
specialimporterat från hela världen.
clubwear house

Spuistraat 242, tel 020-622 87 66.
Öppet mån–lör 11.00–19.00, tor 11.00–
21.00.

Rosa dröm.
Tuffa klubbkläder, kroppsmålningar,
make up och frisörsalong, på helgerna
houswives on fire

nl, tel 020-662 20 09, öppet mån–fre
09.30–18.00, lör 08.30–17.00.

Kungen av öl ligger
bakom slottet. 850 sorters pilsner, ale.
de bierkoning

Palaeisstraat 125, tel 020-625 23 36,
www.bierkoning.nl, öppet mån 13.00–
19.00, tis-fre 11.00–19.00, lör 11.00–18.00

Modemecka
med mycket från Belgien. En
av Amsterdams mest omtalade
boutiquer. Designermärken rakt
igenom. Välfylld reakällare.

Kalvertoren, Singel 457, tel 020-

Prisbelönt
godistillverkare som levererat
spänstiga sötsaker sedan 1922. Köp
och ät, köp mer och ta med hem.
huize van wely

och sön 13.00–18.00.

Marknader
Amsterdams
största marknad. Kom för grönsaker,
frukt och delikatesser. Fynda
bland kläder och krimskrams.
Gigantiskt utbud. Lika stort
underhållningsvärde.
albert cuypmarkt

Albert Cuypstraat, Pijp, spårvagn 4, 16,

Böcker & musik

24 och 25. Öppet mån–lör 09.30–17.00.

Tusentals boktitlar
på engelska. Även tidskrifter och
video.

looier

waterstone´s

Kalverstraat 152, tel 020-638 38 21,

Antikmarknad med
fyndpotential.
Elandsgracht 109, Jordaan, tel 020-

www.waterstones.com. Öppet mån &

624 90 38, spårvagn 7, 10, 17, öppet mån–

sön11.00–18.00, tis & ons 09.00–18.00,

tor, lör & sön 11.00–17.00.

tor 09.00–21.00, fre 09.00–19.00, lör
10.00–19.00.

Secondhand kläder,
skor och udda smycken.
noordermarkt
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Noordermarkt, Jordaan, spårvagn 3,
10, öppet mån 07.30–13.00.

Gigantisk
loppmarknad och nästan lika stor
turistfälla. Men kul sådan.
waterlooplein

Waterlooplein, Jodenbuurt, spårvagn
9, 14, 20. Öppet mån–fre 09.00–17.30, lör
08:30-17:30.

oudemanhuis book market

Försäljning av begagnade böcker och
tryckta alster sedan 1800-talet.
Oudemanhuispoort, öppet mån–fre
11.00–16.00.
Kanske inte världens mest berömda skyline, nattlivet däremot hamnar på världskartan.

nöjen

Klubb
Amsterdams största
klubb. Dansgolv som sväljer 2000.
Temakvällar med Urban House,
DJ´s och Chemisty. Bra tryck. Gäller
dessvärre också de inte alltför vänliga
dörrvakterna.
escape

Kyrka som stöpts till
kultklubb med dansscen och plats för
spektakulära konserter. Ung, trendig
publik. Alltifrån house och indie till
liveband.
paradiso

Weteringschans 6–8, tel 020–626 45 21,

Världsmusik
akhnaton

Rock
melkweg

Lijnbaansgracht 238, tel 020-

Sprittande världsmusik.
Intim klubb med het salsa, turkiskt
och västafrikansk pop.

Mejeri som numera
producerar fettfri rock, metal och
pop. Spännande kulturkomplex
med två konserthallar, teater, bio,
nattklubb och utställningshall. Många
stora namn äntrar scenen här.
Lijnbaansgracht 234 A, tel 020531 81 81, www.melkweg.nl. Öppet,
biljettkontor mån–fre 13.00–17.00, lör &
sön 14.00–18.00. Klubb 20.00–04.00.
Inträde 5–25 euro plus medlemskap 2.50
euro /månad.

Korte Leidsedwarsstraat 18, tel 020626 31 50, www.jimmywoo.nl, öppet ons,
tor, sön 20.00–03.00, fre–lör 20.00–

624 33 96, www.akhnaton.nl, öppet fre &
lör 11.00–05.00.

Blues & jazz
Klassisk jazzscen som drar
till sig internationella toppartister
plus den lokala gräddan. Mot
slutet av 2004 flyttar klubben till
hamnområdet och the Music
Building, www.muziekgebouw.nl.
bimhuis

www.bimhuis.nl, Metro Waterlooplein.

Punk, experimentellt,
primaltoner och svajig reggae. Kul
occii

Fett ljud, elegant
dansgolv och opiumbädd från
1860. Amsterdams mest påkostade
klubb. Högt i taket och plats för 600.
Lokalen kan bokas mellan måndag
och onsdag.

Nieuwezijds Kolk 25, tel 020-

Piet Heinkade 3, tel 020-788 21 50,

428 93 80, inträde 7-15 euro.

jimmy woo´s

Inträde gratis–5 euro.

5–20 euro.

fre–lör 23.00–05.00, sön 23–04.30.

Plats för elektrokaos
och några av Amsterdams hetaste
dansnätter. Lokalen hyrs regelbundet
av tre av stans vassaste festarrangörer:
Advanced party, www.advancedparty.
com, Electronation, www.
electronation.nl och Gonzo, www.
gonzone.com.

& sön 21.00–02.00, fre–lör 22.00–03.00.

20.00–04.00, lör 20.00–05.00. Inträde

www.escape.nl. Öppet tor 23.00–04.00,

amuse bouche

Amstelveenseweg 134, tel 020671 77 78, www.occii.org. Öppet mån–tor

www.paradiso.nl. Öppet ons–fre & sön

Rembrandtplein 11, tel 020-622 11 11,

Inträde 10–20 euro.

tummelplats för lokala förmågor.
Institution i närheten av Vondelpark.

Öppet, biljettkontor konsertkvällar 20.00–
23.00. Inträde 9–16 euro.

Tips!
Nyöppnad klubb, restaurang och café på elfte våningen i ett av
innerstans högsta hus. Njut av god middag eller hämta nya krafter från
en tung espresso. Som bonus får du den mest omfattande utsikten över
Amsterdam. Ligger vid gamla posthuset strax intill Centraal Station.
club 11

04.00. Inträde 7.50 euro.
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Raspiga
sydstatsröster och tungt gung. Svettig
bluesklubb med kul, nattöppen bar.
bourbon street

Leidsekruisstraat 6–8, tel 020623 34 40, www.bourbonstreet.nl. Öppet
mån–tor & sön 22.00–04.00, fre–lör
22.00–05.00. Inträde 3–5 euro.

Klassiskt & opera
Elegant byggnad
med häpnadsväckande akustik
och svindlande musik. Hem åt
världsberömda Concertgebouw
Orchestra. Scenen gästas ofta av
toppsolister och orkestrar. En av
Amsterdams viktigaste kulturskatter.
concertgebouw

Concertgebouwplein 2–6, tel
reservationer 020-671 83 45, 020573 05 11, www.concertgebouw.nl. Öppet,
biljettkontor 10.00–19.00 och fram till
20.15 konsertkvällar. Inträde 5–114 euro.

Amsterdams
gamla börs är numera intagen av
the Netherlands Philharmonic, the
Netherlands Chamber Orchestra och
the Amsterdam Symphony Orchestra.
Två spännande scener med högklassig
musik.
beurs van berlage

Damrak 213, 020–521 75 75, www.
berlage.com. Öppet biljettkontor tis–fre
14.30–17.00 och just före konserter. Stängt
slutet jun–mitten aug. Inträde 7–16 euro.

sport

Fotboll
rödvit totalfotboll under
dirigentpinne av storheter som
Cruyff, Gullit, Rijkaard och Marco
van Basten. Holländsk mästarfotboll
som firat triumfer i Europa, som
sakta är på väg tillbaka mot de riktigt
stora. Folkets lag. Ofta utsålt. Beställ
biljetter i tid.
ajax

Säkerhet
Amsterdam är säkert. Kriminaliteten
till och med minskar, det gäller även
drogrelaterade brott. Men se upp
för ficktjuvar, särskilt vid Red Light
District och på tåget till Schiphol.
Cykelstölder är ett annat vanligt gissel.

I nödfall
ambulans, polis och brandkår
tel 112.

Amsterdam ArenA, Arena Boulevard 29,
Bijlmermeer, tel 020-311 14 44, www.ajax.nl.
Metro Strandvliet. Inträde 15–40 euro.

sveriges honorärkonsulat
Amstelveenseweg 760, 1081 JK
Amsterdam, tel + 31-020-301 43 08.

bra att veta

Information
amsterdam tourist board (vvv)

Genvägar
ger inte bara
fri tillgång till stans museer och
allmänna kommunikationsmedel,
utan också gratis kanaltur och
rabatterade restaurangbesök. Kostar
31 euro för 24 timmar, 41 euro för 48
timmar och 51 euro för 72 timmar.
i amsterdam card

Stationsplein 10 vid Centraal Station,
0900-400 40 40, www.visitamsterdam.nl.
Öppet 09.00–17.00.

Länkar
turistinformation

www.amsterdamtourist.nl.
amsterdam allmänt

ger under ett år
fritt inträde till 400 holländska
museer och attraktioner. Kostar 25
euro för vuxna och 12.50 euro för
under 25 år. 5 euro tillkommer i
administrationsavgift. Köp kortet på
museer eller turistbyråer.
museumkaart

www.amsterdam.nl
www.amsterdamhotspots.nl
www.amsterdamweekly.nl.
amsterdam med ryggsäck

www.simplyamsterdam.nl.
mat & restauranger

Ta cykeln till fiket. Hyrcykel
kostar 7–10 euro för en dag.

www.dinnersite.nl/amsterdam
www.diningcity.com
www.specialbite.nl.
nattliv

www.urbanguide.nl.
arkitektur

www.bmz.amsterdam.nl/adam.
museer

www.amsterdammuseums.nl.

etcetera
www.uitburo.nl www.ticketservice.nl.
biljetter till konserter

kuriosa

www.nobodyhere.com.

Guiden är senast uppdaterad jan 2009.
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