
Wat kunt u allemaal doen in Amsterdam? 

 
De locatie van Kien B&B 

 
Om u een idee te geven van de locatie van Kien Bed & Breakfast: De B&B zit op 
slechts 400 meter van het Van Gogh en het Rijksmuseum. U wandelt binnen 5 

minuten naar het Rembrandtplein of het Leidseplein met eindeloos veel leuke 
restaurants, bars enzovoorts.  

 
Klik hier voor Kien B&B op Google Earth: 
http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=tweede+wet

eringdwarsstraat+65+Amsterdam&sll=52.469397,5.509644&sspn=3.306516,7.0
3125&ie=UTF8&ll=52.362118,4.890525&spn=0.006473,0.013733&z=16&iwloc=

addr 
 
Vermaak hoeft in Amsterdam niet duur te zijn: 

 
 Vanaf het Centraal Station varen de pontjes u gratis naar de overkant voor 

een wandeling langs het Noordzee-kanaal. 
 Beklim het dak van het New Metropolis Hotel, ten oosten van het Centraal 

Station. U bereikt dit hotel via de voetgangersbrug, het groene gebouw in 
de vorm van een schip. 

 Bezoek het Begijnhof. Entree bevindt zich aan het Spui of om de hoek aan 

de Gedempte Begijnensloot.  
 Bezoek de galerij van het Historisch Museum: Vanaf het Begijnhof, via de 

uitgang aan de Gedempte Begijnensloot, en ga linksaf. 
 Dwaal over de Bloemenmarkt aan het Singel. 
 Bezoek de markt op het Waterlooplein. 

 Bezoek de beroemde Albert Cuypmarkt. 
 Ga naar een gratis toegankelijk lunchconcert in het Concertgebouw. 

 Bezoek het café bovenin de Kalvertoren, met het mooie uitzicht rondom 
over de binnenstad. 

 Bezoek het West Indisch huis: Het hoofdkwartier van de West-Indische 

Compagnie dat werd opgericht nadat Henry Hudson Manhattan heeft 
ontdekt.  

 
Museums: 
 

Een paar aanraders:  
 

Het Rijksmuseum 
www.rijksmuseum.nl 
Adres: 

Museumstraat 1, 1071 XX, Amsterdam 
Vooraf online tickets kopen is een aanrader. 

 
Anne Frank Huis 
www.annefrank.org  

Adres: 
Prinsengracht 267  

Vooraf online tickets kopen is een aanrader. 
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Van Gogh Museum  
www.vangoghmuseum.nl 

Adres: 
Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam 
Vooraf online tickets kopen is een aanrader. 

 
Nemo 

www.e-nemo.nl   
National Center for Science & Tech 
Adres: 

Oosterdok 2, 1011 VX Amsterdam631011 
 

Het Vondelpark 
 
Het Vondelpark is een perfecte plek om te ontspannen na een bezoek aan het 

Museumkwartier. Het ligt op een steenworp afstand van de grote musea en als 
het weer het toestaat is er allerlei vermaak, zoals muziek, dans en theater. Er is 

voldoende speelruimte en er zijn bars om een verkoelend drankje te bestellen.  
 

Fietsen 
 
Een snelle en bij uitstek populaire manier van vervoer binnen de stad is 

natuurlijk de fiets: Niet voor niets telt Amsterdam zo'n 465.000 fietsen. Er zijn 
verschillende fietsverhuurbedrijven in de directe nabijheid van Kien B&B, zoals 

bijvoorbeeld Het Zwarte Fietsenplan. Wanneer u de voordeur uitloopt gaat u 
rechtsaf en loopt u de straat uit. Bij café Hans en Grietje steekt u het brugje over 
en vindt u deze verhuurder aan uw rechterhand. Dit bedrijf verhuurt degelijke 

Hollandse fietsen inclusief een stevig fietsslot. U moet er op letten telkens uw 
fiets goed op slot te zetten: Jaarlijks worden er in Amsterdam meer dan 50.000 

fietsen gestolen. Het Zwarte Fietsenplan is 7 dagen per week geopend. Om een 
fiets te huren moet een borg worden betaald en heeft u een legitimatiebewijs 
nodig. Kijk voor meer info op de website: http://www.black-

bikes.nl/?p=rentalbikes.  
 

Wandelen 
 
Het centrum van Amsterdam is niet zo groot en de meeste bestemmingen zijn 

dan ook prima te voet bereikbaar. Wandelend door de stad heeft u bovendien het 
beste zicht op de Amsterdamse architectuur. Pas op de fietspaden: deze zijn 

herkenbaar aan de rode bestrating. Fietsers kunnen u genadeloos van de sokken 
rijden. Ook wanneer u oversteekt bij een zebrapad of een stoplicht dient u goed 
uit te kijken want fietsers eigenen zich onder alle omstandigheden voorrang toe 

en negeren het rode licht categorisch.  
 

De plattegrond van de binnenstad heeft de vorm van een half wagenwiel. In het 
midden bevindt zich de oude stad, omringd door een gracht genaamd “Singel”. In 
Amsterdam spreekt men overigens van het Singel, niet van de Singel. In de oude 

stad bevinden zich de Wallen rond de Oude Kerk, de Nes en het Koninklijk Paleis 
op de Dam. Ook vindt u hier de winkelgebieden Kalverstraat en Nieuwendijk. 

 
Rond de oude binnenstad liggen de wereldberoemde Herengracht, Keizersgracht 
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en Prinsengracht (gezien van binnen naar buiten). Het Singel en deze drie 

grachten zijn alle vier de moeite van het bekijken meer dan waard. De 
Herengracht is het meest statig, in het bijzonder ter hoogte van de zgn. “Gouden 

Bocht”. De Prinsengracht is van deze grachten het meest levendig, niet in de 
laatste plaats door de vele woonboten die hier te vinden zijn. Tussen de grachten 
lopen overal kleine straatjes met de leukste en verrassendste winkels: De 

populaire “Negen Straatjes”, gelegen tussen de Brouwersgracht en de 
Leidsestraat, mag u eigenlijk niet missen. 

 
Ten westen van de stadsgrachten ligt de Jordaan, een wijk waar het heerlijk 
wandelen is met stille grachtjes, schilderachtige straatjes en een variëteit aan 

bijzondere winkels. Er bevinden zich vele goede restaurants en een grote keuze 
aan café's. 

 
Winkelen 
 

In Amsterdam vindt u alle mogelijke soorten winkels, van grote warenhuizen 
zoals 

“De Bijenkorf”  tot kleine en bijzondere speciaalzaken.  
De exclusieve winkels vindt u aan de Pieter Cornelisz  Hooftstraat en de Cornelis 

Schuytstraat, beide gelegen vlakbij het Vondelpark.  
 
Een van Amsterdams drukste winkelstraten is de Kalverstraat, een smalle straat 

met oude bebouwing in het hart van de oude stad. 
In De Negen Straatjes, een gebied bestaande uit 9 smalle straatjes in de 

grachtengordel, vindt u een gevarieerd aanbod van kleine, zelfstandige winkels.  
In het centrum zijn de meeste winkels ook op zondag open.  
 

Natuurlijk kunt u op verschillende plaatsen in de stad naar de markt: De Albert 
Cuypmarkt, Westermarkt, Ten Katemarkt, en Dappermarkt.  

Alle markten zijn op zondag gesloten. 
 
Een favoriete winkel is:  

Frozen Fountain  
www.frozenfountain.nl 

Deze winkel is gespecialiseerd in kunst en design. 
Adres: 
Prinsengracht 629, 1016 HV Amsterdam    

 
Supermarkten: 

 
U vindt diverse supermarkten in de directe omgeving van Kien B&B: Aan de 
Vijzelstraat bevindt zich een Albert Heijn en een biologische supermarkt.  

Deze zijn 7 dagen per week geopend, net als de meeste andere winkels in de 
binnenstad.  

 
Ontbijt 
 

U kunt op allerlei plekken heerlijk ontbijten. Op loopafstand van Kien B&B 
kunnen wij Panini aanbevelen: Vijzelgracht 3-5. U loopt uw voordeur uit, linksaf 

de straat uit. Vervolgens steekt u de Vijzelgracht over, links aan de overkant 
vindt u Panini. Info vindt u op www.restaurantpanini.nl  

http://www.frozenfountain.nl/
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Ook Village Bagels is een heerlijke plek voor een goed ontbijt. Village Bagels 

vindt u op Vijzelstraat 137, een stukje voorbij Panini.  
 

In het Vondelpark vindt u Het Blauwe Theehuis, een rond bouwwerk uit de 
1930's, dat oorspronkelijk als theehuisje werd gebouwd en waarin tegenwoordig 
een café-restaurant is gevestigd. Een mooie plek en een leuk gebouw met een 

hele geschiedenis. U vindt Het Blauwe Theehuis op het adres Vondelpark 5. 
www.blauwetheehuis.nl  

 
Holtkamp 
 

Om de hoek, aan de Vijzelgracht nr. 15, vindt u Patisserie Holtkamp, een begrip 
in Amsterdam op het gebied van taarten, gebakjes en cakes. De taarten zijn stuk 

voor stuk waanzinnige creaties, zowel zoet als hartig is het assortiment van een 
uitmuntende kwaliteit en de smaak van wat u ook mag kiezen maakt de 
enigszins hoge prijzen meer dan goed. Ook de huisgemaakte croquetten zijn 

beroemd en als u niet weet hoe dat komt is dat reden te meer om ze zelf te gaan 
proeven. Holtkamp heeft een mooie en informatieve website: 

http://www.patisserieholtkamp.nl/  

 

De volgende restaurants kunnen wij u van harte aanbevelen: 

De Kas 
http://www.restaurantdekas.nl/  

Dit restaurant is gevestigd in een verbouwde kas. De groenten groeien rondom u 
en wordt, minuten voor het u wordt geserveerd, voor u geplukt. U dient vooraf te 

reserveren. Dit restaurant ligt buiten het centrum, het is daarom handig om een 
taxi of de tram te nemen. 
Adres: 

Kamerlingh Onneslaan 3, 1097 DE Amsterdam, Tel: 020-4624562 
 

Srikandi 
www.srikandi.nl/ 
Wees voorbereid op een exotische culinaire reiswanneer u er voor kiest dit 

restaurant te bezoeken. In dit restaurant is alles authentiek Indonesisch. Het 
eten, het interieur met wisselende authentieke wanddecoraties, de muziek... 

Uiteraard ontbreken op de menukaart de nodige rijsttafels niet maar u kunt 
uiteraard ook à la carte bestellen. 
Dit restaurant ligt op slechts 200 meter van het Rijksmuseum! 

Adres: 
Stadhouderskade 31, 1071 ZD Amsterdam, Tel: 020 664 0408  

 
Okura 
http://www.okura.nl  

Okura is een hotel maar hun Restaurant “La Camielia” heeft een Michelinster. In 
het Okura zijn meerdere restaurants die wij uit eigen ervaring warm kunnen 

aanbevelen. 
Adres: 
Ferdinand Bolstraat 333, 1072 LH Amsterdam, Tel: 020- 678 71 11  

 
Grand Café de Jaren 

http://www.diningcity.nl/cafedejaren/en/index.html . 
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In dit immense gebouw bevindt zich op de begane grond een gezellig restaurant 

met op de eerste etage een uitgebreide saladebar. Bovendien is er het terras met 
een waanzinnig uitzicht op de gracht. 

Adres: 
Nieuwe Doelenstraat 20-22, 1012 CP Amsterdam, Tel 020- 62 55 771 
 

Thai Corner 
http://www.thaicorner.nl 

Een eenvoudig Thais restaurant met een sobere aankleding maar  
met een zeer hoge kwaliteit eten. 
Weteringschans 187D ,1017 XE Amsterdam, Tel 020-2331257 

 
Nam Kee 

http://www.namkee.net 
Dit restaurant heeft meer de sfeer van een kantine, authentieker 
kan het eigenlijk niet. Geen credit cards. 

Adres: beiden in Amsterdam, 
Geldersekade 117, 1011 AV, Tel: 020- 6392848 en 

Zeedijk 111-113, 1012 AV, Tel: 020-6243470  
 

Eten op een bijzondere locatie: 
 
In De Waag,  

http://www.indewaag.nl 
In De Waag is gevestigd in een 15e-eeuwse stadspoort op de Nieuwmarkt.  

Adres: 
Nieuwmarkt 4, 1012 CR, Amsterdam, Tel: 020 – 557 9844 
 

1e Klas ,  
http://www.restaurant1eklas.nl/ 

Dit restaurant is gehuisvest in de voormalige Wachtruimte 1e 
Klasse van het Centraal Station. Het interieur is geheel in 
authentieke eind 19e-eeuwse stijl.   

Adres: 
Centraal station, Perron 2b 

 
Bangkok Amsterdam 
http://www.restaurant-bangkok.nl/ 

Een erg goed Thais restaurant, vlakbij het Rembrandtplein  
Adres: 

Regulierdwarsstraat 115-117, 1017 BL, Amsterdam, Tel: 020- 6273030. 
 
Coffee and Jazz  

http://www.coffeeandjazz.nl/ 
Een erg goed Indonesisch restaurant, pittig eten en mellow muziek.  

Adres: 
Utrechtsestraat 113, 1017 VL Amsterdam, Tel: 020- 624 58 51.  
Reserveren is noodzakelijk vanwege het beperkte aantal tafels. De keuze voor 

vegetariërs is beperkt. Betaling alleen contant. 
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Bars en café's 

 
Overal in Amsterdam vindt u ze. Wij zetten een aantal uitzonderlijke 

en interessante tips voor u op een rij: 

Het is goed te weten dat u, in tegenstelling tot veel andere plaatsen 
in de wereld, in Amsterdamse café's dezelfde prijs betaalt op het 

terras als binnen in het café.  

Er zijn drie leuke, kleine brouwerijen in Amsterdam die de moeite 

van het bezoeken meer dan waard zijn. Brouwerij 't IJ is gevestigd 
in een oude windmolen net buiten het centrum. De Bekeerde 
Zuster, voorheen Maximiliaan vindt u in het hart van de rosse buurt 

en zit in een café. Ook De Praal is een aanrader. Zij hebben 
weliswaar geen bar maar kunnen u wel de adressen geven van bars 

waar hun bier verkrijgbaar is. 

Jenever, in Amsterdam ook wel een pikketanussie, is een typisch 
Nederlands gedistilleerd. De enige overgebleven Amsterdamse 

distilleerderij is A. Van Wees – De Ooievaar, opgericht in 1782 en 
nog steeds geleid door dezelfde familie. De familie produceert meer 

dan 200 typisch Amsterdamse en Nederlandse gedistilleerde 
dranken en likeuren. U kunt De Ooievaar bezoeken op maandag en 

woensdag van 09:30-12:00 uur aan de Driehoekstraat 10, midden 
in de Jordaan. Proeven kunt u bij De Admiraal aan de Herengracht 
319. 

Voor meer ideeën, kijk op Amsterdam Pub Guide. 
 

Door 74 
http://www.door-74.nl 
Een perfecte cocktailbar in het centrum van Amsterdam. Het is niet makkelijk om 

hier binnen te komen: Je loopt er om te beginnen zó voorbij. Entree is alleen 
mogelijk na reservering. Om te reserveren stuur je een tekstberichtje, of spreek 

een voicemailbericht in. Vermeld uw naam, het aantal personen, de gewenste 
aankomsttijd en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent.  
Adres: 

Reguliersdwarsstraat 74, 1017 BN Amsterdam, Tel: 06-34045122  
 

Andere trendy plaatsen voor dans of diner:  
 
De http://www.supperclub.com/ en http://www.the-mansion.nl/.  

 
Jimmy Woo Korte Leidsedwarsstraat 18, Centrum: www.jimmywoo.com 

 
Brasserie Harkema Nes 67,www.brasserieharkema.nl 
 

Odeon Singel 460 www.odeontheater.nl 
Coffeeshops 

 
Amsterdam staat ook bekend om de vele coffeeshops, waar de 
verkoop en consumptie van softdrugs is toegestaan. U herkent 

coffeeshops gemakkelijk, het is binnen meestal enigszins donker, de 
naam bevat woorden als free, high, happy, mellow, dreams of space 
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en op de kaart staat een beschrijving van alle verkrijgbare soorten 

softdrugs. Het is goed om te weten dat de wet bepaalt dat in een 
coffeeshop geen alcohol mag worden geschonken. Bestelt u een 

biertje, dan krijgt u dus alcoholvrij bier. Er is een kaart beschikbaar 
met alle Amsterdamse coffeeshops.  
 

De Wallen 
 

De Wallen is een gebied waarbinnen legaal prostitutie plaatsvindt. Het is de 
grootste rosse buurt van Amsterdam en een wereldwijd beroemde toeristische 
trekpleister. Het gebied bestaat uit een fijn netwerk van grachtjes, straatjes en 

steegjes waar éénkamer appartementen worden verhuurd aan zowel vrouwelijke 
als mannelijke sekswerkers. Van achter een raam of glazen deur, van oudsher 

rood verlicht, prijzen zij hun diensten aan. In dit gebied vindt u ook een groot 
aanbod van sekswinkels, erotische theaters, peepshows, een seksmuseum en 
een ruime keuze aan coffeeshops. 

 
Wasserij 

 
Wanneer u uw kleding wilt laten wassen, kunt u terecht bij Self Service Laudry & 

Full Service:  
Ferdinand Bolstraat 9 (achter de Heineken Brouwerij) 
1072 LA Amsterdam T: 020-6627167 

www.cleancenteramsterdam.nl  
Open van maandag t/m zaterdag: 08:00 -21:00. 's Zondags gesloten. 

 
De Studio’s 
 

De Kien Bed & Breakfast Studio's zijn volledig zelfstandige studio-
appartementen:  

Een grote open ruimte met een TV, kluis, toilet, badkamer met douche en een 
eigen keuken. U hoeft niets met andere studio's te delen.  
 

De keukens zijn voorzien van alles dat u nodig heeft om een goed ontbijt te 
kunnen maken: Een koffieapparaat, waterkoker, vaatwasser, koelkast, kookplaat 

en alle nodige potten, pannen, serviesgoed enzovoorts. Er is geen magnetron, 
oven, wasmachine of diepvriezer aanwezig! 
Er is gratis Wifi in elke studio aanwezig. 

 
Alle studio's zijn voorzien van twin-bedden: twee eenpersoons boxspringbedden. 

Uiteraard zijn dekbedden, kussens, handdoeken en alle linnengoed aanwezig en 
inbegrepen bij de kamerprijs. Dit geldt ook voor de BTW en toeristenbelasting. 
 

Het leidingwater in Amsterdam is van een uitstekende kwaliteit en kunt u dus 
gewoon drinken. 

Alle studio appartementen hebben een typisch Amsterdams uitzicht op de binnen 
tuintjes. 
 

Amsterdam is een behoorlijk veilige stad en u kunt hier dus met een gerust hart 
's avonds over straat: zelfs op de wallen, het zgn. “red light district” is het dag 

en nacht zo druk dat u weinig zal overkomen. U dient wel, zoals in elke grote 
stad, beducht te zijn op zakkenrollers, ook overdag, dus het verdient aanbeveling 

http://www.coffeeshop.freeuk.com/Map.html
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uw portemonnee, smartphone en dergelijke niet los in uw broek- of jaszak mee 

te nemen. Wij adviseren u kostbaarheden in de kluis in de studio te bewaren.  
Kien Bed & Breakfast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, 

verlies of diefstal van uw eigendommen. 
 
Uw baggage 

 
Op het Centraal station kunt u voor 4-6 euro per 24 uur uw bagage in een kluis 

achterlaten.  
Dit is met name handig wanneer u na het uitchecken nog tijd heeft om de stad in 
te gaan. Betaling is mogelijk met cash, Pin en Credit Card.  

 
Help 

 
 
Het is verstandig om het telefoonnummer van Kien Bed & Breakfast in uw 

telefoon op te slaan: +31 651 933 131. 
 

Heeft u nog verdere vragen? Stuur dan gerust een e-mail! 
 

martin@marykien.nl  
 
 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
Martin Segaar 

 
  

Kien Bed and Breakfast Studio's 
Tweede Weteringdwarsstraat 65 
1017 SV Amsterdam  

martin@marykien.nl  
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