PROGRAMMA voor het uitstapje naar LEIDEN d.d. donderdag 19 juli 2018.

We nemen de trein uit Ede-Wageningen om 9.11 uur [ Den Helder], stappen in Utrecht over (spoor
11) naar Leiden Centraal, en komen daar om 10.37 uur aan.
Vervolgens wandelen we naar De Leidse Rederij (Apothekersdijk 5).
We drinken koffie bij de Bonbonnerie (naast het rederijkantoor) en schepen ons in om 11.30 uur op
een open boot voor een uurtje varen door de Leidse grachten. (kosten: €10 of € 8,50 voor 65+)
Als we weer voet aan wal zetten, gaan we voor de lunch om 12.30 uur naar Vlot Grand Café aan de
Prinsessekade op het water.
Na de lunch lopen we via het Rapenburg, de beroemdste gracht van Leiden, naar diverse locaties.
Wees verstandig, maak een keuze, je kunt niet alles doen op een middag. En vergeet vooral je
Museumjaarkaaart niet. Dat scheelt in de kosten.
Volgorde van de route:
a. Japanmuseum Siebold Huis, Rapenburg 19 (www.sieboldhuis.org) (mjk of € 8)
b. Hortus Botanicus bij het Academiegebouw Leidse Universiteit, Rapenburg 73. (mjk of €7,50)
c. Museum van Oudheden, Rapenburg 28. (www.rmo.nl) (mjk of €12,50)
d. Pieterskerk, Kloksteeg 16. (www.pieterskerk.com) (€ 4,00) Rondom de kerk zijn allerlei
steegjes met leuke winkeltjes, kroegjes enz.
e. Young Rembrandt Studio, Langebrug 80. (leiden.nl/jongerembrandt) gratis. Een
videomapping van 7 minuten over de leerschool van Rembrandt.
Om 18.00 uur worden we verwacht in Restaurant Puur aan de Pieterskerkchoorsteeg 9.
(Dit restaurant kreeg bij IENS de zeer goede beoordeling 8,9. Als we meedoen aan de AH-restaurantAktie krijgen we een 3-gangen keuzemenu voor 17,50 per persoon! Dus spaar de AH-restaurantzegels.)

Na het diner lopen we via de kortste route naar het station. Wellicht halen we de trein van 20.52 uur
naar Ede Wageningen

Wij hebben er zin. Wuifje van Lady Garnet en Lady
Jullie krijgen een cityguide met plattegrond ter plekke.
Neem je museumjaarkaart, OV kaart en AH spaarkaart mee.

Abigail

