
 
Coef
Haarlemmerstraat 34

Shop bij Coef! Op de Haarlem
merstraat kun je terecht in deze 
prachtige winkel vol mannenmode, 
met een groot en variërend aanbod 
aan internationale bekende merken. 
Van Stone Island tot Mason Gar
ments, je vindt het allemaal bij Coef. 

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

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 pek om op adem te 
komen.

Stationsweg 26

Heb je vóór of ná de route van 
Papa Sjenkie 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 Papa Sjenkie.  
Proef, zie, beleef en shop in Leiden. ’Leuke mannenmode 
vind je bij Coef, duurzaam kinderspeelgoed bij 
Tokkelientje, neem een lekkere lunch aan de Rijn,  
bezoek Hortus botanicus en de Young Rembrandt Studio, 
en sluit je dag af bij Bar Bistro Raphael.

Yannick Schelle, Papa Sjenkie
Overdag is Papa Sjenkie bezig met 
het creëren van online content over 
ouderschap met veel humor en zelfspot. 
Aan zijn 13.000 Instagram volgers geeft hij 
hiermee een kijkje in zijn dagelijks leven!

De traktaties 
van Yannick

RICHT DE CAMERA 
VAN JE MOBIEL OP DE 
QR-CODE EN VOLG PAPA 
SJENKIE OP INSTAGRAM

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

SCAN DE 
QR-CODE VOOR 
DE DEELNEMENDE 
PARTIJEN.

Hortus botanicus Leiden
Rapenburg 73

Neem een kijkje bij de oudste 
botanische tuin van Nederland! 
Een oase van rust in de drukke 
binnenstad. Maak een wandeling, 
doe samen met de kinderen mee 
aan een speurtocht en vergroot 
je kennis over de planten. Hortus 
botanicus is zeker een bezoekje 
waard!

Bar Bistro Raphael
Nieuwe Rijn 1

Proef bij Bar Bistro Rapheal. 
Geniet van een lekkere lunch, 
diner of borrel en kijk uit over 
de Nieuwe Rijn.  Bar Bistro ligt 
midden in het centrum, een 
perfecte uitvalbasis na een dagje 
winkelen!

Tokkelientje
Maarsmansteeg 12

Op zoek naar duurzame kinder
kleding? Dan zit je bij Tokkelientje 
op de juiste plek! Shop de leuk
ste kleding, speelgoed, boeken 
en accessoires en verras mama 
met een leuke en stijlvolle mom
tas. Deze winkel is perfect voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar.

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

Ijs van Matthijs
Steenstraat 11

Haarlemmerstraat 62-64

Tokkelientje
Maarsmansteeg 12

3e BOLLETJE
GRATIS

VERRAS IEMAND MET EEN

10%
KORTING
TEGEN INLEVERING VAN DE 
VOUCHER IN ONZE WINKEL

Niet geldig icm andere kortingsbonnen. 
Alleen geldig op nieuwe collectie.

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 
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