
 
Own & Club
Gangetje 5

Shop bij Own & Club. Een prachtige 
winkel gericht op moderne en ei
gentijdse dameskleding. Hier vind je 
enorm veel designermerken, dus iets 
leuks scoren lukt vrijwel altijd! 

Young Rembrandt Studio
Langebrug 89

Zie de studio van Young Rembrandt, 
waar de beroemde Rembrandt leerde 
schilderen, tekenen en etsen. In een 
17e eeuws pandje, het voormalige 
atelier van leermeester Swanenburg 
word je tijdens je bezoek meegenom
en in het jonge leven van Rembrandt. 
Met behulp van een animatie maak je 
op verrassende wijze kennis met de 
jonge meester. Een unieke stop die je 
zeker niet mag missen!  Meer weten? 
Ga naar leiden.nl/jongerembrandt

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, waant zichzelf 
bijna in de 17e eeuw wanen. De 900 
jaar oude Pieterskerk kent een rijke 
historie. Waar jij je voeten neerzet, 
liep bijv. ook Rembrandt, Churchill, 
Mandela, Bush en Beatrix!

Stationsweg 26

Heb je vóór of ná de route van Lizet 
Greve vragen over Leiden of ben 
je op zoek naar ideeën voor uit
stapjes? 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 Lizet Greve. Proef, zie 
beleef en shop in Leiden. Ontdek de mooiste gracht van 
Leiden, neem een kijkje in de Young Rembrandt Studio, 
scoor nieuwe of vintage kleding en neem een lekker 
taartje mee naar huis!

Lizet is moeder van Zoë en Vic, stylist 
en lifestyleblogger. Ze heeft een eigen 
documentaire op Videoland genaamd 
‘Born to be an influencer’. Met meer dan 
31.000 volgers op Instagram, inspireert 
ze haar volgers met haar kledingstijlen 
en geeft ze een kijkje in haar dagelijkse 
leven als moeder.

De traktaties 
van Lizet

RICHT DE CAMERA 
VAN JE MOBIEL OP DE 
QR-CODE EN VOLG LIZET 
GREVE OP INSTAGRAM

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

SCAN DE 
QR-CODE VOOR 
DE DEELNEMENDE 
PARTIJEN.

Rapenburg

Zie het Rapenburg, de mooiste 
gracht van Leiden! Langs de 
gracht staan prachtige heren
huizen, het Academiegebouw, 
het Rijksmuseum van Oudheden, 
de Hortus botanicus en Japan
museum SieboldHuis. Wist je dat 
18de eeuwse aardrijkskundigen 
riepen dat het Rapenburg de 
mooiste plek van de wereld was? 
Ontdek het zelf!

Vinteage
Breestraat 117

Proef bij Vinteage! Altijd al 
op zoek geweest naar bijzon
dere smaken? Je vindt het 
bij Vinteage. Ze serveren een 
combinatie van zoete en hartige 
gerechten geïnspireerd op het 
gevoel en de presentatie van 
desserts. Kies in de patisserie en 
de salon uit overheerlijke des
serts of laat jezelf verrassen 
tijdens een high tea, high coffee, 
high wine of high beer.

Appel & Ei
Haarlemmerstraat 245

Appel & Ei vind je aan de gezellige 
Haarlemmerstraat. Je shopt hier 
tweedehands kleding en acces
soires voor mannen en vrouwen. 
Naast het rondneuzen in de col
lectie, kan je jouw kleding die je 
zelf niet meer draagt meenemen. 
Zo maak je er iemand anders blij 
mee!

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! 

Parkeergarage Lammermarkt
Lammermarkt 9, 2312 CK Leiden
Parkeergarage Garenmarkt
Korevaarstraat 19-41, 2311 JT Leiden

EENVOUDIG PARKEREN!
’Dat doe je in de gloednieuwe en ruime parkeergarages Lammermarkt  
of Garenmarkt. De ondergrondse parkeergarages zijn op loopafstand  
van het historisch centrum en beschikken naast de ruime parkeerplekken 
ook over laadplekken voor elektrische auto’s!

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

leiden.nl/uitagenda

VOUCHER

VOUCHER

MEGA MIXED GRILL SPIES 
VOOR TWEE. MET DEZE 

COUPON BETAAL 
JE GEEN € 24,50 MAAR

€ 19,50PP

VERRAS IEMAND MET EEN

De beste spies 
van Leiden vind je bij 

Rembrandt Roast
Rembrandtstraat 2

KORTING 
OP DE REMBRANDT- 

EN/OF PILGRIM ROUTE 

MET DEZE COUPON BETAAL 
JE I.P.V. € 6,95 NU 

€ 4,95
De route laat je het leven van de 
Jonge Rembrandt zien en brengt 

je terug naar vervlogen tijden. 
Een must do!

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 

rembrandtroast.nl
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YOGHURT BARN Aalmarkt 19 
Biologische yoghurt met 

allerlei toppings naar keuze

Vinteage

Rembrandt Roast
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Pieterskerk

Appel & Ei

Young 
Rembrandt 

Studio

Rapenburg

De Waag

JUT & JUUL Nieuwe Rijn 58
Winkel voor baby- en kinderspullen

ROOS 
Botermarkt 12
Lunch en ontbijt 
van lokale en 
ambachtelijke 
producten

VITAMINSTORE 
Haarlemmerstraat 153
Vitaminen & 
supplementenwinkel

HARTENDIEF Breestraat 171
Tweedehands kwaliteits 
(merk) kleding. 

G-STAR 
Haarlemmerstraat 108

Kledingwinkel, vooral jeans

Molen de Valk

FIJN WINKELGEBIED

LEUKE TERRASPLEKKEN

Rembrandt Roast
Rembrandtstraat 2

In het stoere Rembrandt Roast 
vind je de lekkerste spies van 
Leiden!  Er hangt een coole ‘vibe’ 
van graffiti, oude houten wanden 
en stoere details. Lekker!
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