
 
 

 הכל על - אטרקציות באמסטרדם
 

שם 

 האטרקציה
למה מומלץ להזמין מראש כרטיסים 

 לאטרקציה זו
 מידע נוסף אופציות להזמנה

 מוזיאון

 הרייקס

 מנת על למוזיאון כניסה מראש להזמין מומלץ

 בחודשי במיוחד, הארוכים התורים את לחסוך

 .המחיר את קרתימי אינה מראש ההזמנה. הקיץ

 !מומלץ
  1אופציה 

 :הנחה קופון

HAKOBCN05 

)אתר  3 אופציה 2אופציה 

 רשמי(
מוזיאון  על הכל

 הרייקס

 ואן מוזיאון

 גוך

 מנת על למוזיאון כניסה מראש להזמין מומלץ

 בחודשי במיוחד, הארוכים התורים את לחסוך

 את במעט קרתימי מראש ההזמנה. הקיץ

 .המחיר

 !מומלץ
 1אופציה 

 :הנחה קופון

HAKOBCN05 

 2אופציה 
)אתר  3אופציה 

 רשמי(
מוזיאון ואן הכל על 

 גוך

 מוזיאון

 השעווה

מאדאם 

 טוסו

 מנת על למוזיאון כניסה מראש להזמין מומלץ

 בחודשי במיוחד, הארוכים התורים את לחסוך

 האטרקציה במחיר לחסוך מנת ועל. הקיץ

 למזמינים מהמחיר 15-20% של הנחה)

 (.2019ב אחרונה לבדיקה נכון, לייןאונ

 !מומלץ

 1אופציה 

 :הנחה קופון

HAKOBCN05 

)אתר  3אופציה  2אופציה 

 רשמי(
מוזיאון  על הכל

 השעווה מאדאם טוסו

 חווית

 הייניקן

 מנת על למוזיאון כניסה מראש להזמין מומלץ

 בחודשי במיוחד, הארוכים התורים את לחסוך

 .המחיר את מייקרת אינה מראש ההזמנה. הקיץ

 !מומלץ

 1אופציה 

 :הנחה קופון

HAKOBCN05 

)אתר  3 אופציה 2אופציה 

  רשמי(
 הכל על חווית הייניקן

 בגני ביקור

 קוקנהוף

 גם הכולל בגנים ביקור מראש להזמין מומלץ

 לשריין מנת על למתחם הכניסה את וגם הסעה

. העצמאית ההגעה את לחסוך ובכך הסעה

 ולכן באביב רק פתוחים הגנים כי לב שימו

 .גבוה לכרטיסים הביקוש

 !מומלץ

 1אופציה 

 :הנחה קופון

HAKOBCN05 

 הכל על גני קוקנהוף 3אופציה  2אופציה 

 כרטיסי

 הנחות

 יםפופולארי

 באמסטרדם

 משתלמים אמסטרדם לעיר הנחות כרטיסי

 לא ולפעמים, מהתיירים לחלק ביותר

 מומלץ. מהתיירים אחר לחלק כלל משתלמים

 להתייעץ גם שווה – הזמנה לפני היטב לבדוק

 .מנוע

Holland Pass 
I amsterdam 
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 "על הכל" לצוות אתר שמורות הזכויות כל © 

http://www.hakolal.co.il/אמסטרדם/המלצות-והנחות-לנוסעים-לאמסטרדם/ 

http://www.hakolal.co.il/אמסטרדם/המלצות-והנחות-לנוסעים-לאמסטרדם/
https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/rijksmuseum-skip-the-line-p703796?partner=hakolal&q=Anne%20Frank%20Huis&force_search=1
https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/rijksmuseum-skip-the-line-p703796?partner=hakolal&q=Anne%20Frank%20Huis&force_search=1
https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/rijksmuseum-skip-the-line-p703796?partner=hakolal&q=Anne%20Frank%20Huis&force_search=1
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/priority-entrance-rijksmuseum-amsterdam-t7135/?partner_id=0I69632
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/priority-entrance-rijksmuseum-amsterdam-t7135/?partner_id=0I69632
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/priority-entrance-rijksmuseum-amsterdam-t7135/?partner_id=0I69632
https://www.rijksmuseum.nl/en/tickets/articles
https://www.rijksmuseum.nl/en/tickets/articles
http://bit.ly/2Z5MUEF
http://bit.ly/2Z5MUEF
https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/van-gogh-museum-p974079?partner=hakolal
https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/van-gogh-museum-p974079?partner=hakolal
https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/van-gogh-museum-p974079?partner=hakolal
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/van-gogh-museum-fast-blue-lane-timed-entry-ticket-t56969/?partner_id=0I69632
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/van-gogh-museum-fast-blue-lane-timed-entry-ticket-t56969/?partner_id=0I69632
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/van-gogh-museum-fast-blue-lane-timed-entry-ticket-t56969/?partner_id=0I69632
https://www.vangoghmuseum.nl/en/plan-your-visit/ticket-prices?v=1
https://www.vangoghmuseum.nl/en/plan-your-visit/ticket-prices?v=1
http://bit.ly/2JLVpQg
http://bit.ly/2JLVpQg
http://bit.ly/2JLVpQg
http://bit.ly/2JLVpQg
https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/madame-tussauds-amsterdam-fast-track-p705258?partner=hakolal&q=Amsterdam&city_id=75061&force_search=1
https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/madame-tussauds-amsterdam-fast-track-p705258?partner=hakolal&q=Amsterdam&city_id=75061&force_search=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7055&awinaffid=176491&clickref=madame-tussauds-amsterdam&p=%5b%5bhttps%3A%2F%2Fwww.365tickets.co.uk%2Fmadame-tussauds-amsterdam%5d%5d
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7055&awinaffid=176491&clickref=madame-tussauds-amsterdam&p=%5b%5bhttps%3A%2F%2Fwww.365tickets.co.uk%2Fmadame-tussauds-amsterdam%5d%5d
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7055&awinaffid=176491&clickref=madame-tussauds-amsterdam&p=%5b%5bhttps%3A%2F%2Fwww.365tickets.co.uk%2Fmadame-tussauds-amsterdam%5d%5d
https://www.madametussauds.com/amsterdam/en/tickets?gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFqLwH12_qpF3MtNb2pq7a9CmpUN__iWSDDTEbsC2t16jCY2AJkH7NkaAj1BEALw_wcB
https://www.madametussauds.com/amsterdam/en/tickets?gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFqLwH12_qpF3MtNb2pq7a9CmpUN__iWSDDTEbsC2t16jCY2AJkH7NkaAj1BEALw_wcB
http://bit.ly/2Z1KJSF
http://bit.ly/2Z1KJSF
https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/heineken-experience-p703726?td=1&force_search=1&city_id=75061&partner=hakolal
https://www.tiqets.com/en/amsterdam-c75061/heineken-experience-p703726?td=1&force_search=1&city_id=75061&partner=hakolal
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/heineken-experience-ticket-t205012/?partner_id=0I69632
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/heineken-experience-ticket-t205012/?partner_id=0I69632
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/heineken-experience-ticket-t205012/?partner_id=0I69632
https://tickets.heinekenexperience.com/?_ga=2.235904385.1451832068.1561384378-1777970330.1561384378
https://tickets.heinekenexperience.com/?_ga=2.235904385.1451832068.1561384378-1777970330.1561384378
http://bit.ly/2LEcgX5
https://www.tiqets.com/en/lisse-c260931/keukenhof-skip-the-line-p974234?partner=hakolal
https://www.tiqets.com/en/lisse-c260931/keukenhof-skip-the-line-p974234?partner=hakolal
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/from-amsterdam-half-day-ultimate-tulip-experience-t198508/?partner_id=0I69632
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/from-amsterdam-half-day-ultimate-tulip-experience-t198508/?partner_id=0I69632
https://www.getyourguide.com/amsterdam-l36/from-amsterdam-half-day-ultimate-tulip-experience-t198508/?partner_id=0I69632
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7055&awinaffid=176491&clickref=Keukenhof+Gardens&p=%5b%5bhttps%3A%2F%2Fwww.365tickets.co.uk%2Fkeukenhof%5d%5d
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7055&awinaffid=176491&clickref=Keukenhof+Gardens&p=%5b%5bhttps%3A%2F%2Fwww.365tickets.co.uk%2Fkeukenhof%5d%5d
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=7055&awinaffid=176491&clickref=Keukenhof+Gardens&p=%5b%5bhttps%3A%2F%2Fwww.365tickets.co.uk%2Fkeukenhof%5d%5d
http://bit.ly/2Yj60Kx
https://www.partner.viator.com/en/9882/tours/Amsterdam/Amsterdam-Rotterdam-and-Holland-Sightseeing-Pass-Free-Entry-Discounts/d525-3901PASS
http://tidd.ly/e7b49fe5
http://tidd.ly/e7b49fe5
http://www.hakolal.co.il/אמסטרדם/המלצות-והנחות-לנוסעים-לאמסטרדם/

