Groepsarrangementen

Leiden

Leiden, Stad van Ontdekkingen, heeft veel
te bieden voor een compleet dagje uit.
VAN VAREN TOT WANDELEN EN VAN MUSEA TOT
FIETSTOCHTEN. LEIDEN HEEFT HET ALLEMAAL!

Leiden

EEN CULTURELE DAG UIT VOOR GROEPEN
Leiden heeft een compacte en overzichtelijke binnenstad en is zeer
geschikt om zelf wandelend te ontdekken of met een enthousiaste

CICERONES

ARRANGEMENT
1 STADSWANDELING
LEIDEN MET GIDS

gidsen aanbieden.

De rijke historie van Leiden is de bron van tal van verhalen. De professionele gidsen van Cicerones brengen die verhalen al wandelend tot leven
met een prettige mix van historische wetenswaardigheden en leuke
anekdotes. De routes voeren langs highlights en verborgen plekjes.
Ontvangst met koffie, keuze uit stads- of hofjeswandeling.

Eén kenmerk van Leiden valt direct op, waar je ook bent: het

Aantal personen: 10 – 100 personen

stadsgids. Er zijn een aantal themawandelingen, zoals een
Rembrandt Route, de Pilgrim route en de Hofjes route, waarmee je
de stad beter leert kennen. In de stad zijn diverse organisaties die

water. Leiden heeft na Amsterdam het meeste water binnen haar
poorten stromen. Door de ligging aan de rand van het Hollandse
Plassengebied voeren verschillende doorvaarroutes voor plezier- en
toervaart door Leiden en de omgeving. Een rondvaart over de Leidse
grachten laat je de stad van een hele andere kant zien.
Leiden heeft 13 fantastische musea. Meesterwerken van Rembrandt
en Lievens, dinosaurusskeletten, Wajangpoppen uit Indonesië,
de medische geschiedenis van aderlating tot borstprothese, een
Egyptische tempel, schatten uit Japan, of een ontdekkingsreis door
het menselijk lichaam: allemaal te ontdekken in de Leidse musea.

KIES JOUW LEIDEN

Wist je dat?
• Leiden heeft 13 musea
• Leiden is de geboortestad van Rembrandt van Rijn
• Leiden heeft 28 kilometer grachten en 88 bruggen
• Leiden heeft 35 hofjes in de binnenstad
• Leiden heeft de oudste Universiteit van Nederland
• De Sterrewacht in Leiden is ‘s werelds oudste
universiteitsobservatorium

ARRANGEMENT
2 COMPLEET
DAGJE LEIDEN
Leiden heeft genoeg te bieden voor een compleet dagje uit! Je start
met een kopje koffie en een stadswandeling met een professionele gids
door het historische centrum. Na een heerlijke lunch op een sfeervolle
locatie bezoek je een museum naar keuze. Ontvangst met koffie, stadsof hofjeswandeling, lunch en museumbezoek.
Aantal personen: 10 – 100 personen

ARRANGEMENT
3 WANDELEN
EN VAREN
Kies voor een compleet dagje Leiden en verken de stad al wandelend
én varend. Na een wandeling met een professionele gids door de kleine
steegjes in het historische centrum stap je aan boord voor een rondvaart
door de grachten. Stads- of hofjeswandeling, rondvaart. Koffie en lunch
optioneel.
Aantal personen: 10 – 100 personen

cicerones.nl

• In 1593 werd de eerste tulp geplant op Nederlandse
bodem, in de Hortus botanicus Leiden
• Leiden heeft in december een

drijvende kerstmarkt & schaatsbaan.

Of het nu gaat om het vieren van een jubileum, een stadswandeling
onder leiding van een gids, een gezellig familie-uitje, het afscheid van
een medewerker, vrijgezellenfeest of een actieve teambuilding met het
bedrijf. Leiden biedt talloze mogelijkheden voor groepsuitstapjes. Bekijk
de aanbieders van groepsarrangementen met hun aanbod op
leiden.nl/groepen. In deze brochure lichten we vijf aanbieders uit.

BOOTJES EN BROODJES

GROEPSWIJZER.NL

1 GROEPSVAART MET CATERING

1 BROODJE AAP WANDELING LEIDEN

Varen is een verrassend leuke activiteit samen met collega’s of klanten.
Maak de groepsvaart extra feestelijk met een smakelijk ontbijtje, lunch,
borrel of diner aan boord. Het gehele jaar door vaart Bootjes en
Broodjes langs verrassende plekken in Leiden of over de Kagerplassen.
Indien gewenst, varen we overdekt én verwarmd.

Broodje aap-verhalen, verhalen die al eeuwen de ronde doen, maar
eigenlijk niet waar zijn... Ook in Leiden zijn ze te vinden. Je gaat op
pad met gids die je bij een aantal locaties een verhaal zal vertellen. Het
verhaal wordt besloten met de vraag: Is dit waar gebeurd of is dit een
broodje aap? De wandeling duurt 1,5 uur.

Aantal personen: maximaal 100 personen

Aantal personen: maximaal 20 personen per gids

2 GROEPSEVENEMENT
AAN BOORD EN AAN WAL

2 REMBRANDT FOTOSHOOT

Bootjes en Broodjes heeft ook een gezellige locatie aan wal. Ideaal om
op ontspannen wijze voor of na een boottochtje op een mooie locatie
in Leiden af te spreken voor een hapje en drankje of om te vergaderen.
Aantal personen: maximaal 50 personen

Laat je gezelschap vereeuwigen met licht in de stijl van Rembrandt
tijdens een gezellige fotoshoot. De fotograaf maakt in zijn studio in
Leiden een groepsfoto en van iedereen een individuele foto. Deze
worden na afloop bewerkt en drukklaar aan je toegestuurd. De duur
van de fotoshoot is maximaal 2 uur.

bootjesenbroodjes.nl

Aantal personen: minimaal 4, maximaal 20 personen per sessie

RONDVAART LEIDEN

3 STADSGANZENBORD LEIDEN
Tijdens de puzzeltocht speurtocht Stadsganzenbord Leiden zoek
je gewapend met een 17e-eeuwse plattegrond je weg door het
prachtige Leiden. Onderweg beantwoord je vragen en voer je
opdrachten uit die je uiteindelijk bij het einddoel brengen en de stad
op een bijzondere manier doen ontdekken. De duur van de toch is 1,5
tot 2 uur.
Aantal personen: minimaal 2, maximaal 100 personen per sessie

groepswijzer.nl

ARRANGEMENT RONDVAART LEIDEN
Rondvaart Leiden bezorgt je een onvergetelijke stadsrondvaart (open of
overdekt) van 1 uur door het mooie Leiden. Je vaart door de prachtige
grachten en langs vele bezienswaardigheden. Je kunt dagelijks elk uur
aan de Aalmarkt 4 (midden in het centrum) opstappen. De schipper is
tevens de gids. Daarnaast kan je bij ons terecht voor vaartochten en
arrangementen op maat.
Aantal personen: tot 50 personen. Bij grotere groepen kunnen
meerdere boten worden ingezet.

rondvaartleiden.nl

YOUNG
REMBRANDT
STUDIO
Leiden, waar Rembrandt het
licht zag. Krijg een inkijkje in het
leven van de jonge Rembrandt.
In een mooie 7 minuten durende
‘video mapping’ maak je kennis
met de jonge Rembrandt en de
belangrijkste sleutelfiguren in zijn
leven. Wat was het unieke talent
van Rembrandt? Welke materialen
gebruikte hij en hoe? Blik terug op
de eerste 25 jaar van het leven van
wereldwijd de beroemdste meesterschilder van de Gouden Eeuw:
Rembrandt.
Aantal personen: Maximaal 10
Gratis entree.
Vooraf reserveren is niet mogelijk.
Langebrug 89

leiden.nl/youngrembrandtstudio
Voor meer informatie over
dagtochten in Leiden:
VVV leiden
Stationsweg 26
2312 AV Leiden
info@vvvleiden.nl
www.leiden.nl

Amsterdam Schiphol Airport

Leiden
Rotterdam-The Hague Airport
Rotterdam

22 hotels
3.000 kamers in Leiden
en omgeving

60 bars
200 restaurants
6 parkeergarages
8 parkeerplaatsen
voor touringcars

13 musea
2 treinstations

