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Verstopt
Leiden heeft 35 hofjes,
die zich binnen en buiten
het centrum bevinden.
Met de Hofjeswandeling
(1) (te koop bij de VVV
voor €3,50) in de hand ga
je te voet of met de ov-
fiets op ontdekkings-
tocht, bijvoorbeeld langs
het St. Annahofje. Laat
het stadsrumoer achter je
en geniet van de rust op
deze bijzondere plekken.
visitleiden.nl/nl/ontdek-
leiden/leiden-highlights/
leidse-hofjes

Geurig
Een andere oase van rust
is de Hortus botanicus
Leiden, de oudste botani-
sche tuin in Nederland.
Zowel in de tuin als in de
kassen tref je een grote
variatie van geurige bloe-
men en planten aan uit
verre oorden. En als je
dan toch door de tuin aan
het ronddwalen bent,
bezoek dan ook even de
Sterrewacht (alleen ge-
opend op woensdag en in
het weekend).
hortusleiden.nl

Cultuur snuiven
In Museum Volkenkun-
de is tot en met 3 juni de
nieuwe tentoonstelling
Sieraden te zien. Meer
dan 1000 antieke en
moderne sieraden wor-
den tentoongesteld, ge-
maakt van bijzondere
materialen en gepaard
met fascinerende verha-
len. Daarnaast kun je vijf
ontwerpers in actie zien
in het atelier.
volkenkunde.nl

Hersenkrakers
Als je Leiden op een bij-
zondere manier wilt mee-
maken, probeer dan de
Mayflower Escaperoom.
In een toren van de Pie-
terskerk moeten spelers
raadsels oplossen om een
groot geheim te ontrafe-
len. Hier heb je slechts
één uur de tijd voor.
mayflowerescaperoom.nl

Leiden
48 uur in

Leiden staat bekend als een
studentenstad, maar barst ook 
van de geschiedenis. Zo werd 
schilder Rembrandt van Rijn er 
geboren. Achter normaal ogende 
deuren trof Toke Beerens de 
mooiste hofjes aan.

Shoppen
Opfleuren

Bij De Klare Lijn (3) kun
je terecht voor dat ene

meubelstuk dat een heel
andere draai aan je inte-

rieur geeft. Of het nu een
stoere bank of een opval-

lende lamp is. Kom je er
niet uit? Plan een af-

spraak in voor interieur-
advies.

Hooigracht 26

Speelgoed
Voor een leuk cadeautje

ben je bij Engeltjes en
Draken (4) aan het juiste

adres. De collectie is
namelijk net even wat

anders dan bij een stan-
daard speelgoedwinkel.
Je kunt er terecht voor
leuke, originele en be-

trouwbare spullen voor
een redelijke prijs.

Nieuwstraat 15

Kopje thee
Theewinkel Moers, Thee

& Meer heeft een ruim
aanbod en de eigenaar

staat bezoekers met raad
en daad bij. Je kunt er

ook terecht voor een high
tea of theeproeverij.

Pieterskerk-
Choorsteeg 22

Knus
Het is even een wandeling
vanuit het centrum, maar
helemaal de moeite
waard. Bij Lot & De Wal-
vis kun je na een dag flink
lopen even helemaal
ontspannen onder het
genot van een hapje en
een drankje. Op de menu-
kaart staat zoveel lekkers,
dat het lastig kiezen is.
Haven 1

Soulfood
De menukaart van De La
Soul (2) is geïnspireerd
op de keukens in het
zuiden van de Verenigde
Staten, met gerechten als
jambalaya, gumbo en mac
’n cheese. Of laat je ver-
rassen en kiest voor de
soul train waarbij de kok
je de lekkerste gerechten
voorschotelt.
Morsstraat 60

Centraal
Naast Hudson’s Bay (voor-
heen de V&D) zit Waag
Leiden, gevestigd in een
historisch pand. Na het
winkelen kun je hier te-
recht voor een lekkere
lunch of diner. Is de grote
zaal iets te rumoerig voor
je? Ga dan lekker achterin
de serre zitten met de
begroeide groene muur.
Aalmarkt 21

Zo kom 
je er

Leiden is
per trein of
auto mak-

kelijk te
bereiken.

Parkeer bij
Stadspar-
keerplan
Haagweg

en je wordt
per shuttle-
busje gratis

naar elke
locatie in de
binnenstad
van Leiden
gebracht.

Historisch
Naast de bekende Mor-
spoort is Boutique Hotel
d’Oude Morsch (6) ge-
vestigd in een wachtge-
bouw dat ooit deel uit-
maakte van een inmiddels
verdwenen kazerne. Het
interieur is strak industri-
eel met een verwijzing
naar het militaire verleden
van het pand.
boutiquehoteldeoude-
morsch.nl

Boeken
Boutique hotel Ex Libris
is gevestigd in een voor-
malig antiquariaat. Op de
muren prijkt een mooie
collectie aan ex libris
(eigendomsmerk in een
boek) om hieraan te refe-
reren. De vijf kamers in
het hotel zijn smaakvol
ingericht en het vers
bereid ontbijt is heerlijk.
hotelexlibris.com

Ontspannen
Wie houdt van een goede
nachtrust en relaxen in
een spa, kan hiervoor
terecht bij City Resort
Hotel Leiden (5). Dit hotel
ligt pal naast het treinsta-
tion. Vanaf de 11e verdie-
ping heb je in de wellness
prachtig uitzicht over de
stad terwijl je geniet van
de sauna of het zwembad.
cityresorthotelleiden.nl

SlapenGenieten

’Dwaal door de
Hortus botanicus ’

Doen
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