
 

 

 מטיילים כמעט כמו איזי ריידר אמסטרדם

 הולנד היא מדינה שנוח מאוד לטייל בה ברכבים מושכרים.

 –הכבישים נוחים, השילוט ברור והמרחקים קצרים. במרכזי הערים הגדולות 

מחוץ  P&Rצפוף, עמוס ויקר להסתובב עם רכב ולכם יש חניות "חנה וסע" 

 למרכזי הערים.

אמסטרדם אך ניתן כמובן  המסלולים הנ"ל נכתבו עבור אנשים היוצאים מאזור

 לצאת מכל מקום לינה ברחבי המדינה.

 מסלול איזי ריידר לכפרי הדייגים

 ( ZAANSTADלכיוון צפון ) 10A עולים על כביש הטבעת

  247Nעל כביש  VOLENDAMלכיוון  ופונים שמאלה S-116יורדים במחלף 

  Monnickendam עוברים את מוניקנדם )בצד ימין( ק"מ  9-לאחר נסיעה של כ

 אחרי הגשר פונים ימינהמיד עוברים על גשר.  247N – בהמשך ה מיד אחרי העיירה

מטר רואים בצד שמאל פרה מפלסטיק כמעט  500-אחרי כ .KATWOUDEברמזור  לכיוון 

 JACOBS זוהי חוות הגבינות: פונים שמאלה דרך שער ברזל גדול לכיוון הפרה אמיתית.

HOEVE, .ניתן להיכנס לאיזור יצור הגבינה לקבלת הסבר  

MONNICKENDAM ו- EDAM יפים, ודומים באופיים הם שני כפרים . 

MARKEN  מרקן 

 3שנה זה היה אי. תושביו חיו מדייג. בנו סכר באורך של  40-כפר דייגים נוסף. עד לפני כ

וחברו את האי הקטן עם היבשה. הכפר הוא מיוחד במינו ושמר על אופיו המקורי.  ק"מ

 , חניה בתשלוםהמקום הוא פסטורלי ולא כל כך תיירותי. 

דקות( השייט  30-. )כשייטאפשר לעבור לוולנדם ב מעט חנויות ובתי קפה בנמל.יש 

עם  , יכול לנסועת כל שעה. אחד מכםלמבוגר והסירה יוצא 6.50€לכיוון אחד עולה    

נמל. )יושב על בפסל הדייג הרכב לוולנדם ולחנות שם. אפשר לקבוע מקום מפגש ליד 

 ספסל ברחוב הראשי בוולנדם(. 

הלוך וחזור מכאן  להפליגאפשרות נוספת היא לנסוע לוולנדם, להחנות את הרכב ו

  )שייט וביקור במרקן כשעתיים(.למרקן. 

 למבוגר.€  9.50מחיר ההפלגה הלוך וחזור:  

VOLENDAM  פולנדם( –)יש לבטא 

מעלות תעצרו  90יוצאים מחוות הגבינות ופונים שמאלה. כשמגיעים לסיבוב שמאלה של 

. מכאן יש תצפית במדרגות על הסוללה שמפרידה בין הכביש לימהאת הרכב ותעלו 

 יפה על וולנדם בצד שמאל ומרקן ממול. 



 

 

ק"מ. בצד שמאל יש טחנת רוח יפה לצילום. זוהי טחנה שעדיין  2-נמשיך בדרכנו עוד כ

דות ומעלה אותם לתעלה שואבת מים ממפלס השהיא  –ממלאת את תפקידה המקורי 

 שמזרימה אותם החוצה אל הים.

מ' ועולים על  200, נפנה ימינה. פונים שוב ימינה אחרי ( T)צומת  כשנגיע לכביש הראשי

 להשאיר כאן את הרכב.. כדאי מגרש חניההסוללה. בצד ימין יש 

דקות למרכז הכפר עם הנמל, הרחוב  5ממשיכים בהליכה על הסוללה ומגיעים תוך 

   מהנמל יוצא השייט למרקן.הראשי עם הרבה חנויות ובתי קפה. 

 ZAANSE SCHANSלזאנסה סחאנס  7A, וה 247N ,244N -סוע דרך הנמפולנדם כדאי ל

טיס החניה אתכם. לא להשאיר אותו ברכב. קחו את כרבמגרש החניה של זאנסה סחאנס 

 משלמים ביציאה במכונת התשלום. €.  7.00החניה עולה 

 הביקור בזאנסה סחאנס

כר ימטר לאחר הכניסה בצד שמאל. סימן הה 50-המפעל לקבקבי העץ נמצא כ •

 שרואים מרחוק. תכנסו למפעל. נעל עץ צהובה ענקית הוא 

חוות הגבינות הנמצאת כאן באתר שייך לאותו בעל הבית של החווה שכבר  •

 , גם כאן תקבלו הסבר וטעימות. ביקרתם ואם לאבקרתם. 

 חנות הרוח. טהעתיקים ובתהנו גם מהטיול בין בתים  •

 לאדם€  3.50חנות הרוח עולה ט. הכניסה לדקות 90-זמן מומלץ לביקור: כ

 .בריתוניתן לקבל הסבר מודפס בע

 .18.00נסגר בסביבות  האתר •

 

 חיטהורן

 .GIETHOORNכשעה וחצי נסיעה מהערים המרכזיות של הולנד נמצא הכפר: 

ולכן כלי  בתי הכפר בנויים כולם על איים קטנים, במקום רחובות יש תעלות ואגמים

 התחבורה היחיד הוא סירה. 

בל מפת מסלול נוחה או להצטרף לשייט סדיר קניתן לשכור סירה לשעה או שעתיים ול

עומק התעלות כחצי מטר בלבד. צריך לקחת בחשבון את של שעה בתעלות הכפר. 

. כדאי גם לטייל ברגל לאורך התעלה הראשית. יץבתקופת הק עומס המטיילים במקום

 . ומסעדות בתי קפה חדים,כאן נמצאים מוזיאונים קטנים ומיו

 ם בכיף.ניתן לבלות במקום חצי יו

דקות  10לאחר כ  1Aכביש הטבעת של אמסטרדם ולרדת מזרחה על ה  10Aסוע על ננל

שם יורדים  15לכיוון צפון עליו נוסעים כשעה עד מחלף  6Aנסיעה עוברים לכביש 

דקות לכיוון חיטהורן. בדרך ישנם  30מהכביש המהיר ונוסעים בכבישים הכפריים עוד כ 

שווה לעצור. בחיטהורן  –כרות פירות ומוצרים מהכפר כפרים יפים רבים וכמה חוות המו

שם יש חניה ציבורית גדולה ובהליכה  VVVכדאי לעקוב אחר השלטים ללשכת התיירות 

 קצרה מגיעים לתעלה הראשית.

בכניסתכם לכפר ברגל אתם מגיעים לתעלה. לאורך התעלה משכירים סירות. אפשר 

נחנו ממליצים על המקום השני בצד ימין אנגלית(. אגם להצטרף לשייט קבוצתי מודרך )



 

 

. מכאן יוצאים לשייט DE RIETSTULPנמצא בית קפה/מסעדה בשם לאורך התעלה. כאן 

 לאדם(. € 5-)כ מודרך של שעה במחירים סבירים

HARDERWIJK 

היא עיר לא גדולה אבל יפה. יש לה חומה עתיקה ושער העיר מרשים. מרכז העיר נעים 

הדולפינריום הגדול מאד וחבל לפספס את העיר אם אתם כבר הולכים לבקר את 

. לדעתנו עיקר החוויה בדולפינריום הינה המופע המרכזי של ביותר של אירופה

מנים של כל המופעים. אם אתם הדולפינים. בכניסה לדולפינריום רואים את לוח הז

. 15.00-אז אתם יכולים לעזוב את המקום ב 10.00מגיעים לדולפינריום בבוקר בסביבות 

 .22.00אחר כך אפשר להמשיך לחיטהורן כי אור היום אתכם ואפשר לטייל עד השעה 

 הדולפינריום

 10.00 – 18.00-.  בחודשי יולי/אוגוסט מ10.00 – 17.00פתוח כל יום:  •

 16.8עד  25.7-עומס המבקרים הגדול ביותר: מ •

 דמי כניסה:  •

  € 22.50: 3 – 11ילדים: 

  € 25.00מבוגר: 

 € 6.00חניה לכל היום:  •

 ליין:-אוןכרטיסים  לא רוצים לעמוד בתור? קונים

www.dolfinarium.nl  

                                                Dolfinarium Strandboulevard Oost 1   3841 AB 

Harderwijk 

 

ELBURG 

. כך קראו לימה הפנימית הים הדרומיהיה כפר דייגים קטן ושקט על שפת  אלבורגפעם 

קילומטר. היום שם הימה  32 -בסכר הגדול שאורכו כ 1932-של הולנד עד שסגרו עליה ב

וחוזרות. שליטי האזור . משך שנים רבות הכפר נפגע מהצפות נשנות אייסלמיירהוא 

החליטו להעביר את הכפר למקום יותר בטוח. כסף לא היה חסר כי נמל הכפר הכניס 

 (. 1392 – 1396) . במשך ארבע שנים בנו עיירה חדשההרבה כסף

, ריבועים, ריבועים. הסיבה לכך לא ידועה. לא הזיזו בזמנו לוח שחמטהעיירה נבנתה כ

מחוץ לחומות.  בדרך כלל כנסית העיירה עומדת את הכנסיה לכן היא עומדת כאילו 

הרסו חלק  19-במרכזה. העיירה נבנתה כמבצר, כולל חומות ומגדלי שמירה. במאה ה

של המבצרים כדי לפנות מקום לבניה חדשה. אבל אחד המגדלים "שער הדייגים" עדיין 

 .14-קיים. אלבורג היא אתר שמור עתיק מהמאה ה

 

העיירה אפשר לבקר במוזיאון המקום אשר נמצא במנזר נשים היום ישנו נמל קטן. במרכז 

רואים את השער  (  GRAAF HENDRIK) .  בסמטת חראף הנדריק15-עתיק מהמאה ה



 

 

( לבית הכנסת  אשר הפך להיות מוזיאון בנושא: קהילה יהודית קטנה 1866העתיק )

מגרש חניה לטייל בעיירה. בכניסתה נמצא  מומלץבסביבת העולם הנוצרי הגדול. מאד 

 גדול. 

 .ווליביפארק -קילומטר מלונה 3אלבורג נמצאת במרחק של 

 פארק ווליבי

  Walibi World  Spijkweg 30  8256 RJ Biddinghuizen )לשעבר סיקס פלגס( •

    10.00 – 18.00פתוח כל יום:  •

 דמי כניסה: •

 € 25:  6-11ילדים: 

 € 27.50: 12מגיל 

 לכל היום  € 7.50חניה:  •

 ליין:-אוןכרטיסים  לעמוד בתור? קוניםלא רוצים 

                                 www.walibi.nl   

APELDOORN 

 אין דבר מיוחד באפלדורן. עיר בגודל בינונית המשרתת את כפרי האזור. אם כבר בא

ת . ההסבר בהמשך. בסביבוDEVETER ק"מ ל 15 דלכם לבקר בעיר לא גדולה תסעו עו

 :כמה אתרים מענייניםאפלדורן יש 

Apenheul יער הקופים: אפנהול 

  9.30 – 17.00פתוח כל יום:  •

    € 19.5דמי כניסה :  •

ליין: )כל ההוראות הן בהולנדית, המבין -אוןטיסים כר לא רוצים לעמוד בתור? קונים

 יבין....(

www.apenheul.nl 

 כתובת:

J.C. Wilslaan 21  7313 HK Apeldoorn 

Paleis Het Loo  Apeldoorn  מוזאון לאומי –ארמון הט לו 

. הפך להיות מוזאון 1962נמצא בקצה המערבי של העיר אפלדורן. ארמון המלכה עד 

  .1975משנת 

 10.00 – 17.00 -מ – חוץ מיום ב' –הארמון והגנים היפים פתוחים כל יום  •

 דמי כניסה:  •

  € 10 מבוגר: € 3: 17עד  6מגיל 

 אפשר לרכוש הדרכה אלקטרונית )אוזניות( באנגלית. •

http://www.apenheul.nl/


 

 

בהתחלת הסיור אפשר לצפות בסרט )באנגלית( המסביר על דיירי הארמון במשך 

   www.paleishetloo.nl   השנים.

  כתובת:

 Amersfoortseweg, 7313 AA 

 

DEVENTER 

 נהר אייסל. עיר עתיקה עם המון בנינים שמורים. עיר יפהפיה השוכנת לאורך 

 -מתאים לכל גיל  –המשחקים במרכז העיר נמצא מוזאון 

http://www.speelgoedmuseumdeventer.nl/english  

 שעות פתיחה: •

  10.00 – 17.00שבת:  –יום ג' 

 13.00 – 17.00יום א': 

   € 5דמי כניסה:  •

   כתובת המוזיאון:

                                            Speelgoedmuseum Deventer  Brink 47   7411 BV 

Deventer 

לידו יש גם את המוזיאון ההיסטורי המציג תערוכה קבועה ומתחלפת בנושאים הקשורים 

 http://www.historischmuseumdeventer.nl/english  -להיסטוריה המפוארת של העיר 

 

ARNHEM 

גדול עם איזור קניות ובילויים  מדרחובמרכז העיר ארנהם סגור לתנועת רכבים זה בעצם 

נהדר. בכנסיה הגדולה ניתן לעלות במעלית זכוכית לראש המגדל ולהשקיף על העיר 

שם תמונות של החורבן בתום אחד הקרבות החשובים  לראותועל נהר הריין. ניתן גם 

סביבתה. סיפור הקרב הונצח בסרט "גשר שהתרחש בעיר ו השנייהבמלחמת העולם 

 בארנהם יש גם מוזיאון פתוח מצויין:אחד רחוק מדי" 

Openluchtmuseum Arnhem  המוזאון הפתוח 

  10.00 – 17.00שעות פתיחה: כל יום:  •

 דמי כניסה:  •

 €  9.80: 4 – 12ילדים: 

 € 14מבוגר: 

  € 4חנית הרכב:  •

www.openluchtmuseum.nl 

                                                                                        Schelmseweg 89  6816 

SJ Arnhem 

http://www.paleishetloo.nl/
http://www.speelgoedmuseumdeventer.nl/english
http://www.historischmuseumdeventer.nl/english


 

 

Bronkhorst ברונקהורסט 

של הולנד.  הקטנה ביותרפנינה מהסרטים. העיר )מקום שהקנו לו בעבר זכויות של עיר( 

כאן הזמן עמד מלכת. הביקור הוא חוויה מיוחדת במינה. במקום נמצאת קפלה )כנסיה( 

 וחוות חקלאיות עתיקות. 14-מהמאה ה

בכל יום א' יוצאת טראם קיטור היסטורי ממגרש החניה המרכזי של "העיר" לסיבוב של 

 – 14.00 – 13.00יורו לאדם. זמני יציאה:  4.00דקות בעיר וסביבותיה. העלות היא  45

15.00 . 

לסופר הבריטי צ'רלס דיקנס. בקומה ב' נמצאת  המוקדשבמקום תמצאו מוזאון מיוחד 

תערוכה מיוחדת של אוסף בובות בגודל אדם שנקנה לפני כמה שנים ממוזאון שנסגר 

 ברוצ'סטר שבאנגליה.

מביות המוזאון הוקם ע"י זוג הולנדים מאוהבי דיקנס. הם חורשים את המכירות הפו

באנגליה ופתחו בברונקהורסט חנות קטנה המוכרת מוצרים קטנים ומיוחדים אשר נרכשו 

 באנגליה.

Dickens Museum, Onderstraat 2, 7226 LD Bronkhorst 

 Nationale Park Hoge Veluw  פארק לאומי –ה הוחה פלוא

, שטחו בהולנדהפארק הטבע הגדול ביותר אמנות. כך ניתן לסכם את והרבה טבע 

 מולר-מוזאון קרולרקמ"ר. שטח ענק של יערות, חיות בר ושבילי אופניים. במרכזו  540

המראה קרקעי -מוזאון הטבע התתהמפורסם ומרכז המבקרים עם  גן הפסליםעם 

. בסוף היום לקראת יום שלםאת החיים מתחת ליער. אפשר בהחלט לבלות בפארק 

. המסעדות ובתי הקפה בר כגון חזירי בר ואיילים של חיותהחשיכה ניתן לצפות בעדרים 

 במזון ושתיה לדרך.  להצטיידבתוך הפארק הם לא מהזולים. מומלץ 

לפארק יש שלוש כניסות: צפונית, מערבית ודרומית. הכפרים, אוטרלו והונדרלו, ליד 

לשימוש חופשי נמצאים חניונים לאופניים הכניסה הצפונית והמערבית הם מקסימים. 

אופניים כאלה. ניתן לקחת את האופניים, חינם אין כסף,  1700. סה"כ יש עות בלבןהצבו

 . מהחניונים בלבד

                                -את הכניסות לפארק תמצאו ב

          שער הדרומי:  שער המערבי:                       שער הצפוני:                            

Houtkampweg 13 7352 

TC Hoenderloo 

Houtkampweg 9    6731 

AV Otterloo                 

Koningsweg 17  6816 TC 

Schaarsbergen                   

 

 . € 3אפשר להשאיר את הרכב מחוץ לפארק בחניון תמורת 

 האם יש אופניים בנמצא. קודםרצוי לבדוק 

 דמי כניסה: 

 : חינם  6ילדים עד גיל  •

    8.40€ קרולר מולר כולל מוזאון, 12עד  6מגיל  •



 

 

   €  6כניסת מכונית: €   16.80מבוגר: כולל מוזאון  •

 09.00 – 20.00ספטמבר:   08.00 – 21.00אוגוסט:  08.00 – 22.00שעות פתיחה: יוני/יולי: 

 ( KROLLER MULLERמולר )-מוזאון קרולר

 10.00 – 17.00: )סגור בימי שני(ראשון עד שבת שעות פתיחה: 

 דמי כניסה: קונים את כרטיסי הכניסה בקופה של הפארק או במקום 

 קרקעי-למוזאון התתמגיעים  ( BEZOEKERSCENTRUM) דרך מרכז המבקרים

(MUSEONDER )  .הכניסה למוזאון חינםהיחיד במינו בעולם . 

 מראים כאן את עולם החי מתחת לפני הקרקע. 

ניתן לרכוש מפות של שבילי אופניים והליכה. כמוכן מציגים כאן סרטי טבע. כאן במרכז 

 SINT) "סנט הוברטוס"הצייד  יסים לסיור מודרך )באנגלית( בארמוןקונים גם כרט

HUBERTUS ) :€1.50/ 3.00: מבוגר/ילד  .€ 

 -ניתן לקנות את כרטיסי הכניסה מראש באתר האינטרנט 

prices/95-info/admission-http://www.hogeveluwe.nl/en/visitor  

הבילוי בפארק הוא חוויה לאוהבי הטבע. אם קצת רצון טוב של מזג האוויר מחכה לכם 

 יום מקסים!!

 DEN HAAG  האג -דן

. במרכז כהוארמון המלו בחצר של ארמון הפרלמנטהאג כדאי לבקר  -במרכז דן

קרקעי -העיר מוצאים את המדרחוב הגדול לקניות. אפשר לחנות את הרכב בחניון תת

 Plein 25 Den Haagכתובת החניון: ברים המרכזים לכל האת הנמצא קרוב מאד

 :האג נמצאים בקרבת החניון -המוזיאונים המובילים של דן

ציורים של   -ליד הכניסה לבניני הפרלמנט  – ( MAURITSHUIS) מאוריצהויס •

 עם עגיל הפנינה. כולל הציור המפורסם של הנערה גדולי האמנים,

אומן האשליות, לא רחוק מבניני הפרלמנט, בארמון  – ( ESCHER) מוזאון אשר •

 המגורים של המלכה לשעבר.

Mauritshuis   Korte Vijverberg   2513 AB Den Haag 

Escher in Het Paleis   Lange Voorhout 74  2514 EH Den Haag  

  :פנורמת מסדך •

 Panorama Mesdag Zeestraat 65  2518 AA  

ביקור. זהו ביקור מהמם ובלתי  שווה מאוד מאודהיא הציור הפנורמי הגדול בעולם והיא 

 נשכח. תכנסו לציור הגדול ביותר של הולנד ותעמדו באמצע התמונה.....

 . ההסבר המוקלט בעבריתניתן לבקש בקופת הכרטיסים שיפעילו את 

  12.00 – 17.00יום א':  10.00 – 17.00שבת  –שעות פתיחה: יום ב' 

http://www.hogeveluwe.nl/en/visitor-info/admission-prices/95


 

 

 

 :-סעים לכדי לבקר במקומות הבאים כדאי לחזור לרכב ונו

לא ניתן  , שהוא משכנו של בית המשפט הבינלאומי של האו"ם.ארמון השלום •

 . להיכנס לתוך הארמון

Peace Palace Carnegieplein 2  2517 KJ Den Haag 

 

פתוח סרטים בתלת מימד.  – OMNIVERSUM -לאוהבי הסרטים אפשר לבקר ב •

 10.00 – 22.00-כל יום מ

Omniversum President Kennedylaan 5 2517 JK DEN HAAG 

 

 ,. כדאי לבקר בה SCHEVENINGENהאג:  -ה לעיירת דייגים הצמודה לדןאמתקדמים הל

 MADURODAMיש שם חוף ים גדול עם טיילת של מסעדות על החוף. קרוב לשם זה גם 

 . הולנד הקטנה –

Madurodam George Maduroplein 1  2584 RZ  Den Haag 

עיר עם מרכז עתיק ויפה וחנויות  DELFT -אם נותר לכם זמן ביום הזה אפשר לקפוץ ל

 שמציירים בהן על קרמיקה. )הקרמיקה הכחולה(

 AALSMEERבורסת הפרחים באלסמיר 

מיליון פרחים על הבוקר כדאי לצאת מוקדם כדי לראות בדרך  20אם ברצונכם לראות 

דקות נסיעה  45 -הבורסה נמצאת במרחק של כ . AALSMEER -ב בורסת הפרחיםאת 

ומומלץ לבוא בימי שני  09:00לא להגיע אחרי  מאמסטרדם )בגלל הפקקים של הבוקר( 

 . BLOEMENVEILING -או שישי. על מנת להגיע לבורסה תעקבו אחר שילוט ל

 אס להלן הכתובת:-פ'-למשתמשי ג'י

Bloemenveiling   Legmeerdijk 313   1431 GB Aalsmeer 

 הביקור בבורסה משתלב יפה עם הטיול להאג.

 )אנקהויזן( ENKHUIZEN -יום טיול ל

שהוא הכביש  10A -. כביש זה מתפצל מה 7A -כדאי להגיע אל העיירה היפה הזאת דרך ה

. משם נוסעים עוד  302Nלכביש  9במחלף מספר  7A-המקיף את אמסטרדם. יורדים מה

: המוזאון הפתוחדקות עד לכניסה לעיר. מיד בכניסה יש שלטים לחניה של  20-כ

ZUIDERZEEMUSEUM :יורו( ישנה קופת  5.00. בצמוד למגרש החניה )החניה בתשלום

אל המוזאון.  המוזיאון הוא בעצם  לשייט הקצרהכרטיסים ושם גם עולים על הסירה 

רים ובהם הדגמות של אורך החיים הכפרי בהולנד של כפר של בתים עתיקים משוחז

  פעם. ניתן להתרשם מהריהוט העתיק, הכלים והאווירה.

 



 

 

עצמה. ליד שער   ENKHUIZENמהכפר המשוחזר ניתן לצאת רגלית לתוך העיירה 

היציאה יש גם את החלק הסגור של המוזאון בו מוצגות בתוך מבנים עשרות ספינות 

 עתיקות. 

ת העיירה זה בילוי נעים, שפע של בתי קפה ומסעדות המתאימות לכל שיטוט ברחובו

 .סירות בתוך בקבוקיםכיס. בנינים עתיקים תעלות ולא לשכוח לחפש את המוזאון של 

המוביל  שער ברזל מפואר( יש  STATIONWEGמול הנמל הקטן על רחוב התחנה )

מקום מקסים לשבת על  –לשכונה קטנה עם שבילי חצץ, ערוגות פרחים ובתים ציוריים 

 אחד הספסלים ולספוג את האווירה.

ניתן לתפוס את הסירה של המוזאון לשייט חזרה.  לחזור לחניית הרכביםעל מנת 

הסירה יוצאת מנקודת ההורדה במוזאון אך היא גם אוספת נוסעים בנמל מול תחנת 

 הרכבת )כל זה מסומן בפרוספקט ההסברים של המוזאון(.

 . 10.00 – 17.00און פתוח כל יום: המוז: שעות פתיחה •

  € 7.80( 4 – 12ילד ) € 14דמי כניסה: מבוגר:  •

. זהו פארק קטן ומקסים עם "יער האגדות"באנקהויזן ניתן לבקר גם בפארק לילדים: 

שחזורים של אגדות ילדים מפורסמות, יער גמדים קסום, גן שעשועים ופינת חי קטנה. 

 . 10.00 – 17.00-הפארק פתוח כל יום מ

 לאדם. € 7דמי כניסה: )מגיל שנתיים(  

Sprookjeswonderland   Kooizandweg 9  1601 LK Enkhuizen  

הכביש חוצה את הימה הפנימית של  302Nמאנקהויזן יש להמשיך בנסיעה על כביש 

 חוויהקילומטר והנסיעה עליו היא  30 -הולנד ימת אייסל. אורכו של הדייק הזה כ

, כאשר משני צידי הכביש רואים רק ים וים. הדייק נבנה כחלק הולנדית ייחודית

. כל 70-ובנייתו הסתיימה באמצע שנות ה ZUIDERZEEשל ימת  פרויקט הייבושמ

( הם  LELYSTADהשטחים הנמצאים ממזרח לדייק מסביב לעיר המודרנית לליסטד )

 שטחים שיובשו במסגרת הפרויקט.

קורנליוס ללי( ממש  –קרויה על שמו של מתכנן פרויקט הייבוש הגדול )ה LELYSTAD -ב

וזה אחד  BATAVIA STADשנקרא  OUTLETאחרי שמסתיים הדייק יש מרכז קניות גדול 

בהולנד. בתוך כפר הקניות  קניותהמקומות הכי נעימים וללא ספק משתלמים לעשות 

ן למצוא את כל המותגים המוכרים הזה, הבנוי כמעיין עיירה קולוניאלית מוקפת חומה, נית

 .18:00עד  10:00בהנחות מפתיעות. החנויות פתוחות כל יום )כולל יום א'( מ

ששוחזרה עד  17-מהמאה ה  BATAVIAצמוד למרכז הקניות עוגנת במימי הימה, האוניה 

 לילד. € 5-למבוגר ו € 10לפרט הכי קטן. ביקור בהדרכת אחד המתנדבים במקום עולה 

לאורך  701Nאו לאורך כביש מספר  6Aהמשך הנסיעה ניתן לחזור לכיוון הכביש המהיר ב

 ואז לרדת לכביש המהיר. ALMEREהמים עד 



 

 

( שם נימצא  HARDERWIJK) להארדרוויקעד  302Nניתן גם להמשיך עם כביש 

הדולפינריום הגדול של הולנד. לפני ההגעה להארדרוויק יש שילוט לפארק השעשועים 

WALIBI .הידוע ברכבות ההרים שלו ושאר המתקנים האתגריים 

 

 טיול לאורך נהר הפכט

סבלנות ויכולת ובעיקר יכולת ניווט,  דורש קצת לא מתוייר וקסום. המסלול איזור לא מוכר

. לאורך הנהר יש משני הצדדים VECHTנהיגה טובה. מסלולנו מוביל לאורך נהר הפכט, 

זאת הולנד היפה, הכפרית והרגועה. חלק ניכר מן המסלול דרכים צרות קטנות וציוריות. 

עובר בדרכים צרות ביותר שהן דו סטריות, יש לנהוג לאט ביותר, לעצור ולהתחשב 

בנהגים הבאים ממול. מסלול הנסיעה לצד הנהר הוא מקסים אך הוא מתאים בעיקר 

ט. הקטע לאלו מכם המחפשים הרפתקה קטנה באזור לא מתוייר ויותר בעייתי לניוו

 המומלץ הנו בגדר המלצה בלבד. גם קטעים אחרים לאורך הנהר הנם יפים באותה מידה.

באזור גם אטרקציות מעניינות המפורטות בהמשך.  ניתן לשלב את הטיול לאורך הפכט 

או להגיע ישירות לאטרקציות ללא קטעי הנהיגה לאורך  האטרקציות בסביבהעם 

 הנהר.

 

 

 



 

 

 קטע נסיעה לאורך הנהר

. אחרי HILVERSUMולפנות לכיוון  201Nלכביש  4יש לרדת במחלף  2Aכביש המהיר מה

. LOENENלכיוון  402Nשעוברים את הגשר הגדול מעל התעלה יש פניה ימינה לכביש 

 200 -מ' יש לפנות שוב ימינה )יש מסעדה מימינכם( ומיד ימינה שוב. אחרי כ 400 -אחרי כ

כביש נוסע ישר לאורך גדת תעלת אמסטרדם מ' מגיעים עם הכביש לתעלה. מכאן ה

 ריין.

תעלת מים המחברת את העיר אמסטרדם עם נהר הריין.  ריין: –תעלת אמסטרדם 

מהווה את אחד מנתיבי המסחר הסואנים באירופה. הקטע שבין אמסטרדם לאוטרכט 

 . תנועת ספינות המשא היא מרשימה ביותר.1952נחנך בשנת 

 

. עם הגעתכם לכפר NIGTEVECHTקמ' תגיעו לכפר שנקרא  5.7 -לאחר נסיעה של כ

. בסוף הרחוב צריך לפנות  KORTE VELTERESLAANתפנו בפניה הראשונה ימינה לרחוב 

שוב ימינה ומכאן פשוט להמשיך לנסוע לאורך הנהר וליהנות מהדרך היפה. בצד הדרך 

יש חוה  VREELANDלפני הכפר  ישנם מספר קינים של חסידות על העצים. קצת

. תזהו אותה לפי קישוטים צהובים דמויי גבינה התלויים על DE WILLIGENשנקראת 

באופן עצמאי  גבינותשרשרת לצד הדרך. המשפחה שמנהלת את החווה מייצרת 

ובשיטות המסורתיות. ניתן לקנות אצלם גבינות נהדרות ואם יש להם זמן אולי הם יוכלו 

תהליך היצור של הגבינות. בקיץ הם גם מיצרים גלידות ביתיות נפלאות. להראות לכם את 

נות מהגלידות והנוף אפשר לשבת בתוך האסם או על ספסל על שפת הנהר וליה

 והרוגע......

עם  VREELANDממשיכים את הנסיעה עוד מספר קילומטרים. הכביש מקיף את הכפר 

ומת מרומזרת עם תחנת דלק בצד בצ 201N -תחנת הרוח המסורתית ומתחבר בחזרה ל

ימין. ברמזור חוצים את הכביש הראשי ישר ואז הכביש פונה בחדות שמאלה ומתחבר 

 LOENEN AAN DEקמ'( שנקרא  3-שוב לנהר. נוסעים לאורך הנהר עד לכפר הבא )כ

VECHT.  כאשר משמאלכם יהיה גשר לחצות את הנהר, אל תפנו לגשר אלא לכיוון הנגדי

. על כביש זה יש לפנות שמאלה לכיוון  402Nשיחבר אתכם בחזרה עם הכביש הרחב יותר 

NIEUWERSLUIS (2  בין שני הכפרים יש בצד שמאל של הכביש שער ושילוט .)'קמ

קטן לצד הדרך. ניתן לקנות שם  בדוכן פירות נהדריםבכתב יד לתוך חווה שמוכרת 

והולכים מהחניה כמה עשרות מטרים ברגל ויושבים על המדשאה  דובדבנים מופלאים

 ...., ומזרימת הנהרלשפת הנהר ונהנים מהפירות שקניתם

תראו גשר שחוצה את הנהר לגדה הנגדית  NIEUWERSLUISעם הגעתכם לכפר הקטן 

 קמ'BREUKELEN (3 )ורך הנהר לכיוון )שמאלה(. תחצו עם הגשר ותפנו ימינה לא

NEW YORK   של היום נקראה בעברNEW AMSTERDAM   והייתה מושבה הולנדית

בצפון אמריקה. המתיישבים הראשונים היו הולנדים והם השתמשו בשמות המקומות 

מהם הם הגיעו. זו הסיבה שחלק משכונותיה הותיקות של ניו יורק נושאות עד היום 

= הארלם,  הארלםזה על שם ברוקלן )בה אתם נמצאים(.  ברוקליןם. שמות הולנדיי

 = פליסינגן. פלשינג

 

 



 

 

 4 -) כ MAARSSENעל אותו כביש לאורך הנהר לכיוון  BREUKELENממשיכים אחרי 

 .  2Aקמ'(. במארסן אפשר לעקוב אחרי השלטים המובילים בחזרה לכביש המהיר 

 שיך לאחת מהאטרקציות המומלצות בסביבה:בשלב זה תוכלו לסיים את הטיול או להמ

  KASTEEL DE HAAR ארמון "דה האר"

(. עם הירידה מהמחלף  BREUKELEN) 5במחלף מספר  2Aיש לרדת מהכביש המהיר 

קמ'  2.7-. לאחר כ KOCKENGENלכיוון מערב והישוב  401Nיש לעלות על כביש מספר 

 DEיש כיכר שבה צריך לפנות שמאלה. בככר כבר יש שלט עם ציור של ארמון וכתוב 

HAAR קמ' נסיעה יש לפנות שוב שמאלה, פה כבר אפשר לראות את  5-. לאחר עוד כ

חומת הארמון משמאלכם. מיד אחרי הפניה צריך לפנות ימינה לחנית הארמון. מחנים את 

שער הכניסה.  כניסה לפארק המקסים שמקיף את הארמון עולה הרכב והולכים ברגל ל

הפארק פתוח למבקרים בכל יום בין השעות יורו.  2 –(  5-12יורו לאדם, ילדים)  3

. ניתן לקנות בדלפק הכרטיסים גם דף אינפורמציה באנגלית לגבי  10-16:00

 לרכב. € 3ההיסטוריה של הארמון וסיפור השחזור המופלא שלו. החניה עולה 

 

 ארמון "דה האר" 

. הוא עבר גלגולים רבים במהלך 14-הארמון מוזכר בכתובים החל מהמאה ה

אחד היורשים של הארמון,  19-ההיסטוריה, נחרב ונבנה מחדש כל פעם. בסוף המאה ה

הברון אטיין ואן דה האר, החליט לשפץ את החורבה שהוא ירש. למזלו הוא התחתן 

ממשפחת הבנקאים המפורסמת. ובזכות כספה והתלהבותו,  הלנה דה רוטשילדעם 

הארמון נבנה בגרסתו הנוכחית. פייר קאופרס אחד הארכיטקטים ההולנדים הגדולים 

בכל הזמנים )ת. מרכזית אמסטרדם,המוזיאון הלאומי(, תכנן את הפרויקט והוציא את 

קמת הארמון והוא כלל ה 1912 -ל 1892רובו אל הפועל. הפרויקט נמשך בין השנים 

בסגנון ניאו גותי תוך שימוש בחמרים וטכניקות עבודה האופייניות לימי הביניים. העיצוב 

הפנימי כולל יצירות אמנות מרהיבות וטכנולוגיה מודרנית לתקופה כגון הסקה מרכזית, 

 מים זורמים וחשמל.

זזו כחלק מהפרויקט הוזז גם הכפר שנבנה במהלך השנים סביב החורבה. כל הבתים הו

עצי יער  7000 -. כהאר זוילןקמ' למיקומו הנוכחי של הכפר המקסים  1.5למרחק 

שנה הובאו בספינות וכרכרות מיוחדות על מנת ליצור את היער  40-50בוגרים בני 

הנפלא. רחוב שלם בעיר אוטרכט הסמוכה נקנה על ידי הברון וכל הבתים בו נהרסו 

 ו.על מנת לאפשר לכרכרות עם העצים לעבור ב

חודש בשנה. המבנה  -כיום אוסף האמנות שייך עדיין למשפחה המתגוררים בארמון כ

 מנוהל על ידי עמותה.

 

 בסיורים מודרכים בלבד. למעונינים ניתן גם לבקר בתוך הארמון

 

 

 



 

 

 MUIDERSLOTארמון מוידן 

. הארמון נמצא MUIDEN. לנסוע לכיוון 3יש לרדת במחלף מספר  1Aמהכביש המהיר 

בקצה העיירה לכיוון הים. העיירה עצמה היא יפה וציורית עם נמל קטן שסביבו בתי קפה 

 ומסעדות. החניה בעיירה היא בתשלום במדחני חניה. 

-10:00ו' בין השעות -אוגוסט, בימים ב'-הארמון פתוח למבקרים בחדשים יולי •

 . 12:00-18:00ובימי שבת וראשון בין השעות  17:00

 (. 4-12לילדים)  € 6.25למבוגר ו  € 11נו יר הכניסה המחי •

ניתן לקבל דף הסבר באנגלית. ילדים יכולים לקבל בגדי אבירים במהלך הסיור בארמון 

ת ולשחק במשחקי האבירים באחד מהאולמות. ניתן לסייר גם בגינת הארמון שמשוחזר

ובים עם עופות דורסים מאומנים י פרי, גינת תבלינים וכלצבסגנון ימי הביניים כולל מטע ע

 לצייד )בזיירות(.

 ארמון מוידן

. הוא נהרס ושופץ מספר 5-ע"י הגרף פלוריס ה 1280הארמון המקורי נבנה בסביבות 

פעמים במהלך ההיסטוריה. חשיבותו של הארמון היא בגלל מיקומו בפתח נהר הפכט 

קם על נתיב המסחר ששימש נתיב התחבורה העיקרי לעיר אוטרכט. הארמון גם ממו

 הימי לאמסטרדם ובקרבה לאי פמפוס.

זכה הארמון לפריחה עת התגורר בו המחזאי וההיסטוריון ההולנדי  16-במאה ה

 המפורסם קורנליוס הופט.

 

 PAMPUS האי פמפוס

ממוידן. על האי יש מבצר מרשים בו  הפלגהדקות  20 -האי פמפוס נמצא במרחק של כ

ניתן לסייר. ישנו גם בית קפה. האי לא מיושב מלבד זוג "שומרי המבצר" שגר במקום. 

 –המעבורת יוצאת ממאודן בשעות י מהמזח שליד ארמון מוידן. המעבורת יוצאת לא

10:30 ,11:30 ,12:30 ,13:30 . 

 . למבוגר € 17.50 –מבצר הנו ל כניסהרים. מחיר המעבורת + בימי שני האי סגור למבק

בתקופת תור הזהב כאשר היה עומס בנמל אמסטרדם היו עוגנות אניות המבקשות 

 נבנה על האי המבצר הקיים עד היום. 19-להיכנס לנמל ליד האי. מאוחר יותר במאה ה

 WEESPוויספ 

. מרכז 1Aהעיירה וויספ שוכנת מספר קילומטרים ממוידן בצידו השני של הכביש המהיר 

העיירה יפה וציורי לגדת נהר הפכט. יש במרכז מבחר מסעדות ובתי קפה וגלידרייה 

. חנות ההשכרה פתוחה לשכור אופנייםמצוינת. תחנת הרכבת של וויספ הנה מקום טוב 

לזוג  € 7.5עד מאוחר בלילה השירות לא טוב אך האופניים במצב טוב. השכרה עולה 

כפיקדון. נסיעה קצרה למרכז המידע  במזומן € 50 -אופניים ליום. יש להשאיר דרכון ו

 ( ותוכלו להצטייד גם במפה של שבילי האופניים באזור. VVVלתיירים )

 

 



 

 

 NAARDEN נארדן

ירה יוקרתית עם מרכז עתיק ומוקף חומות. רחובות קטנים וציוריים. גלריות מסעדות עי

 ובתי קפה. 

 NAARDEN -ולנסוע בעקבות השלטים ל 6במחלף מספר  1Aיש לרדת מהכביש המהיר 

VESTING . 

 החנייה הינה בתשלום עם מדחני חנייה.

 שייט לאורך הנהר

אם אתם ממש רוצים להשתלב עם ההולנדים עם אווירת הנהר הרגועה, סעו לכפר 

LOOSDRECHT OUD   קטנה לכמה שעות או לכל היום. באאוד  סירת מנועותשכרו

לוסדרכט חברות רבות המשכירות סירות. לנו יש ניסיון טוב עם המחירים והשירות של 

MANTEN 'או באתר 035-5824551. טל-www.bootverhuur-loosdrecht.nl   

 חובה להזמין מראש טלפונית

 2Aהגעה לכפר היא כמו בתחילת המסלול לאורך הנהר: יש לרדת מהכביש המהיר 

לאחר שעוברים את הגשר מעל  HILVERSUMלכיוון  201N. לפנות לכביש 4במחלף מספר 

קמ' ומיד  2.6 -. לאחר נסיעה של כ402Nהתעלה הגדולה פונים ברמזור ימינה לכביש 

 BLOKLAANיש פניה שמאלה לכביש שנקרא  LOENEN AAN DE VECHTכשנגמר הכפר 

. הכביש עובר את הנהר ואח"כ חוצה אגם גדול ומגיע לכפר. זהו LOOSDRECHTלכיוון 

 204שבנוי בעצם מרחוב אחד ארוך ומשני צידיו בתים. במספר  OUD LOOSDRECHTהכפר 

 רה להשכרת סירות. נמצאת החב

 לשעה.  € 15ליום או  € 60אנשים  6-מחיר סירת מנוע קטנה לכ

 תן לקבל הסבר על נתיבי המים ומפה.ני

 

 

 בהצלחה ושלא תפסיקו לטייל,

 צוות איזי ריידר אמסטרדם

 


