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Quem sou eu?

Introdução
Então você tá a fim de vir pra Amsterdam? Boa escolha, boa escolha...

Lógico que eu sou altamente suspeito pra falar, mas isso você já deve ter desconfiado! Quem escreveria um 
guia sobre uma cidade que não ama?

Eu é que não...

Oi, eu sou o Daniel... Daniel Duclos. Eu mudei pra Amsterdam em fins de 
2007 com a Carla, minha esposa, que vinha pra passar alguns meses em 
um projeto.

Essa história de “alguns meses” dançou logo no começo: foi paixão à 
primeira vista, pela cidade e pelo país, mesmo sem sabermos quase nada 
de ambos ao chegar.

Quem disse que paixões são racionais?

Oh, claro que aprendi, me dediquei intensamente pra aprender sobre meu 
novo lar. E conforme ia aprendendo, eu ia contando, escrevendo, falando, 
primeiro pra amigos e familiares, depois pra quem quisesse ouvir...

E nesse processo de aprendizado, descoberta e compartilhamento, surgiu 
o blog, Ducs Amsterdam.

O blog: Ducs Amsterdam

O blog era um negócio simples, que criamos pra contar nossas aventuras em Amsterdam. Daí, inclusive, o 
nome: é o Daniel DUClos e a Carla DUClos, os DUCs em Amsterdam... Ducs Amsterdam... saca?

Logo a Carla deixou o blog apenas pra mim (em 2008) e saiu pra fazer o seu próprio (chama-se Entre 
Panelas (www.entrepanelas.net), é sobre culinária, e, yeah, recomendo altamente a visita).

Apesar do nome no plural, o Ducs Amsterdam virou meu projeto, meu trabalho, meu filhote. Nele escrevi 
e escrevi, e fotografei, e contei, no fim das contas, sobre minha paixão, aquela, que veio à primeira vista...

E, oras, não é que paixões são mesmo contagiosas? O blog foi crescendo e incorporando viajantes 
companheiros (e alguns dos nossos melhores amigos que moram hoje na Holanda vieram através do blog). 
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Mas é um pouco de maldade, isso, também, tem 
um tanto de folclore. Eles têm pratos legais, sim, 
e os doces holandeses são muito gostosos!

Essas são algumas das gostosuras que eu 
recomendo você experimentar quando estiver 
explorando as Terras Baixas.

receber moedas e contém uma iguaria deep-fried requentada. Acho que só a visão de semelhante absurdo 
causaria enfarte num italiano ou francês (enquanto o resto de nós tem de comer a fritura antes).

Appelgebak met slagroom (torta de maçã com chantilly)

Vamos logo começar pelo melhor. A torta 
de maçã holandesa é um clássico que não 
deve ser perdido quando você se pilhar 
rolando por aqui. Recomendo acompanhar 
de um café espresso e mandar ver. 

A torta em geral vem acompanhada com 
chantilly, ou, como dizem os holandeses, 
slagroom (você não quer saber como se 
pronuncia isso, confie em mim nessa—
apenas aprenda a reconhecer no cardápio), 
mas fica muito boa também com ijs (sorvete, 
pronuncia-se éis) ou mesmo pura.

Em basicamente qualquer lugar se vende 
a famosa appeltaart (outro nome da

Foto: C
arla D

uclos.

appelgebak), da mais fuleira espelunca ao pico mais chique. Mas a melhor torta de maçã de Amsterdam 
é servida na Winkel 43 no Noordermarkt, no lindo bairro do Jordaan.

Só o bairro já valia o passeio (e na verdade, eu listei como uma das principais atrações de Amsterdam 
- p. 49), mas a torta serve como incentivo extra.

Dica: chegue cedo e seja paciente. Sim, é lotado: ir comer a torta de lá com café é um popular programa 
dos locais. Junte-se a eles num dia de sol. De sábado, tem uma popular feira orgânica na frente.

Vá lá: Winkel 43  |  Endereço: Noordermarkt, 43  |  Horário: De terça a sexta-feira das 8h00 à 1h00. Segunda-
feira das 7h00 à 1h00. Sábado das 7h00 às 3h00. Domingo das 10h00 à 1h00.
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...ou namore.

Se for inverno e você der sorte, os laguinhos terão congelado e você verá os amsterdaneses patinando.

Se for primavera, aprecie as flores e repare nos casais andando de mão dadas, mesmo quando os dois 
estão de bicicleta!

Não vá se estiver chovendo, cinza, nublado e não vá se você quer só “ticar” uma atração de uma lista. 
Se for, é pra apreciar e se sentir, por um tempo ao menos, um amsterdanês.

LoCALizAção

O Vondelpark é razoavelmente central em Amsterdam. Tem uma forma alongada (1,5 km de comprimento, 
300 metros de largura), e a entrada principal está pertinho da Leidseplein, na Stadhouderskade. Mas 
tem inúmeras outras entradas, e ao longo dele é uma vizinhança muito boa, bem tranqüila.

Perto dali também fica a Museumplein, onde se encontram o Van Gogh museum e o Rijksmuseum.

De Walletjes (Bairro da Luz Vermelha - Red Light District)

Na Holanda a prostituição é legalizada. Em um fato 
completamente não-relacionado, os holandeses 
adoram janelas. Por toda parte você vê casas 
com enormes janelas, inclusive nos apartamentos 

que ficam no térreo, direto pra rua.

Então as meninas, procurando uma solução pra 
resolver o conflito entre ficarem expostas ao maior

Vondelpark
Mapa: http://goo.gl/maps/wJCr
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Você não precisa consumir 
nada pra acessar o terraço, 
mas se for sentar nas mesas, 
aí sim precisa pegar ao menos 
um café.

A Biblioteca também oferece 
acesso à Internet gratuito, 
então é uma boa hora pra 
você fazer fusquinha pros 
seus amigos que você tá em 
Amsterdam e eles não ;)

Atenção: é comum o terraço 

estar fechado no in
verno! Ainda 

dá pra ver a cidad
e, mas é bem 

menos legal.

Atenção:
oBA
Site: www.oba.nl
Tel:  (020) 523 09 00

Endereço:  Oosterdokskade, 143

Horário: Todos os dias das 10h00 às 22h00. Exceto nos feriados: a biblioteca fecha no 1° de Janeiro, 
Domingo de Páscoa, Dia da Rainha (30/04), Pentecostes, Sinterklaas (5/11) e Natal. Na segunda-feira depois 
do Domingo de Páscoa, Dia da Ascenção, segunda-feira seguinte ao Pentecostes e Boxing Day (26/12), fecha 
às 18h00. No dia do Memorial aos Mortos (4/05) fecha às 19h00. E no Sinterklaas (5/12), Véspera de Natal e 
Véspera de Ano Novo fecha às 17h00.

Albert Cuypmarkt

Em termos de feira em Amsterdam é difícil bater o Albert Cuypmarkt. Rola de segunda a sábado há 
mais de 100 anos (essa idade toda e continua sexy, dizia a propaganda que comemorou a data). 

Tem de tudo, excetuando-se talvez camelos e uma foca amestrada e mesmo assim não ficaria surpreso 
se topasse com uma por lá. 

De roupas a trava de bicicleta, de queijos tradicionais (maravilhosos e mega baratos!) e vegetais frescos 
a camisetas e meias, o mercado lota de turistas e locais, o que há de ser um bom sinal, os locais se 
dignarem a enfrentar hordas de turistas pra comprar em um lugar.

Os preços são bons, a qualidade das comidas é ótima (porém não vou jurar pelas pilhas Sony de lá), 
é garantido que tenha algo que te interesse. No muito mínimo, procure pelo carrinho de stroopwafels 
- p. 27. Esqueça os saquinhos industrializados vendidos no Albert Heijn, aqui estamos falando de 
toda uma outra categoria de stroopwafel. Peça um grande e quentinho pra comer na hora, e leve um 
saquinho dos menores pra casa. Você não vai se arrepender!

Depois de se melecar todo com o stroop e cansar de andar no Albert Cuypmarkt, quebre pras ruazinhas 
laterais e explore outro bairro popular de Amsterdam: o De Pijp. E, se você um dia achar uma foca em 
uma barraquinha do Albert Cuypmarkt, me conte. Juro que vou acreditar em você.

...e comece a planejar sua viagem!

Compre agora Guia Ducs Amsterdam »
só € 19,90
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