
Aan de Rijn
Nieuwe Rijn 37

Altijd al eens willen eten of drinken 
op een terrasboot? Dat kan bij Aan 
de Rijn. Geniet op ieder moment 
van de dag van verschillende kleine 
gerechten, gezellig samen delen! Ook 
kun je hier terecht voor een high tea 
of high wine of laat je verrassen door 
de kok. Heerlijke plek om op adem te 
komen.

De Burcht
Van der Sterrepad

Dit verwacht je toch niet? Midden in 
de stad, ligt een van de oudste nog 
bestaande burchten in Nederland. 
Op een motte, een kunstmatige 
heuvel, maakte het vroeger deel uit 
van een zogenaamde motte kasteel. 
Een klim aan de Burcht, tussen het 
shoppen door, mag niet op je lijstje 
ontbreken als je jezelf op Leiden 
trakteert! Hier beleef je het mooiste 
uitzicht over de stad. 

Pieterskerk
Kloksteeg 16

Een van de indrukwekkendste monu
menten in Leiden in het sfeervolle 
Pieterskwartier.  Wie in deze wijk 
slentert door de mooie stegen met 
de leuke winkeltjes, kan zichzelf 
bijna in de 17e eeuw wanen. De 900 
jaar oude Pieterskerk kent een rijke 
historie. Waar jij je voeten neerzet, 
liepen bijv. ook Rembrandt, Churchill, 
Mandela, Bush en Beatrix!

Stationsweg 26

Heb je vóór of ná de route van 
Janne Schuijn vragen over Leiden 
of ben je op zoek naar ideeën voor 
uitstapjes? Laat je inspireren bij de 
VVV. Of het nu gaat om een platte

grond, bootverhuur of tips, hier 
weten ze het! Ga je met het open

baar vervoer naar huis? Upload 
dan hier meteen je OVchipkaart 
kaart. En vergeet niet, je kunt hier 
ook terecht voor originele Leidse 

kadootjes en souvenirs, leuk om als 
aandenken mee te nemen!

Trakteer jezelf op de route van Janne Schuijn. 
Proef, zie, beleef en shop in Leiden. Drink heerlijke 
koffie tussen de katten en lunch op een terrasboot. 
Beklim de Burcht en bezoek de 17e -eeuwse Pieterskerk 
in het gezellige Pieterskwartier. Scoor nieuwe 
woonaccessoires en bewonder de hedendaagse kunst. Het 
kan allemaal in Leiden!

Moeder van zoon Caiden (3 jaar), ondernemer 
en coach. Online een van de meest gevolgde 
mindset experts van Nederland, met meer dan 
60.000 volgers. Ze is oprichter van de Minshift 
Methode en Anders Kan en schreef een 
besteller ‘Wat nou als het ook anders kan?’.

De traktaties 
van Janne

RICHT DE CAMERA 
VAN JE MOBIEL OP DE 
QR-CODE EN VOLG JANNE 
SCHUIJN OP INSTAGRAM

RICHT DE CAMERA VAN 
JE MOBIEL OP DE QR-CODE 
EN ONTDEK YOUNG 
REMBRANDT SCHOOL

RICHT DE CAMERA 
VAN JE MOBIEL OP DE 
QR-CODE EN ONTDEK 
DE UITAGENDA

SCAN DE 
QR-CODE VOOR 
DE DEELNEMENDE 
PARTIJEN.

Kunsthuis Leiden
Nieuwstraat 35

Zie prachtige moderne he
dendaagse kunst in galerie en 
kunstuitleen Kunsthuis Leiden. 
De grootste permanent wis
selende collectie hedendaagse 
kunst vind je hier. Je kunt er ook 
kunst lenen, hoe leuk is dat? 
Kunsthuis Leiden is zeker een 
bezoekje waard!  

Sophie Kattencafe
Haarlemmerstraat 241

Proef in het kattencafe van 
Sophie! De gezelligste huiskamer 
van Leiden, waar je kunt genieten 
van heerlijke koffie, een lekker 
taartje of lunch. Geen poespas, 
maar wel het gezelschap van 8 
lieve katten, die vanuit de opvang 
hier hun gouden mandje hebben 
gevonden. Even lekker bij mau
wen met je vriendin? 

Noir Home
Nieuwe Rijn 44

Shop bij Noir Home! Ben je op 
zoek naar nieuwe leuke woon
accessoires of aparte planten? 
Kom dan naar het gezellige 
en knusse Noir, direct aan de 
Nieuwe Rijn. Hier kun je onder 
het genot van een lekkere koffie 
winkelen, met als je dat leuk 
vindt persoonlijk styling advies!

winkelrouteLeiden is een 
cadeautje! 
Een stad vol ontdekkingen. 
Of het nu om shoppen, zien, 
proeven of beleven gaat. 
Ontdek de leukste winkeltjes, 
proef de fijnste restaurants, 
zie de meest prachtige 
exposities of beleef de stad 
vanaf het water. Allemaal 
op loopafstand van elkaar 
in een prachtige historische 
omgeving. Trakteer jezelf op 
Leiden! 

Laat je schetsen 
door van Rijn!
Hoe leuk is dat? Jezelf laten schetsen door 
de meester zelf.  Wie door het raampje 
bij de Latijnse School naar binnen tuurt, 
ziet de hand van Rembrandt aan de slag 
gaan. Hier studeerde hij van 1616 – 1620 en 
leerde hij schetsen van zijn tekenleraar. De 
Latijnse School was de voorloper van het 
huidige gymnasium. Er werd alleen in Latijn 
gesproken en lesgegeven. 

Wil je weten wat er allemaal 
nog meer te zien, doen en 
beleven is in Leiden? Check dan 
de Uitagenda!

leiden.nl/uitagenda

VOUCHER

Sophie Kattencafe
Haarlemmerstraat 241

2E CAPPUCINNO

GRATIS

VERRAS IEMAND MET EEN

De Trakteerkaart is onbeperkt 
geldig en verkrijgbaar in 5, 10, 20, 30 

en 50 euro bij VVV Leiden. 

RICHT DE CAMERA 
VAN JE MOBIEL 
OP DE QR-CODE 
EN ONTDEK MEER 

VOUCHER

Terpen Tijn
Nieuwe Rijn 57

MET DEZE BON KRIJG JE 
MAAR LIEFST

20%
KORTING

OP EEN PRODUCT NAAR KEUZE

MAUW LEKKER BIJ, 
IN SOPHIE'S KATTENCAFÉ 

EN KRIJG JE

A
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KLEURRIJK GELUK Hogewoerd 8A 
Cadeauwinkel met breed assortiment!

BENGELS 
Oude Rijn 36
Speelgoedwinkel 

IF & COCO
Haarlemmerstraat 24
Dames boutique

MADAME MARIE
Kloksteeg 2
Koffiezaakje

LOGICA
Stille Rijn 11

Biologische vega lunchroom

FAAS 
Breestraat 119

Bloemist 
HOUSE OF ITEMS

Pieterskerk-Choorsteeg 18
Originele cadeaus en 

modeaccessoires. 

Aan de Rijn

Noir Home
Hooglandse kerk

Morspoort

Zijlpoort

Oude Sterrewacht

Rembrandtplaats

Molen de Valk

FIJN WINKELGEBIED

LEUKE TERRASPLEKKEN

Terpen Tijn
Nieuwe Rijn 57

Houd je net als Rembrandt van 
tekenen en schilderen? Dan is 
deze prachtige winkel aan de 
Nieuwe Rijn een walhalla voor 
jou! Met een prachtige collectie 
aan kunstschilder – en teken
materialen. 
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