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Insider tips van de Leidense studenten voor een bruisende citytrip
Rene September 10, 2017 Travel
Met meer dan 30.000 studenten is Leiden een echte studentenstad en het zijn de studenten die voor een groot deel de sfeer en het karakter van de stad
bepalen. Zowel overdag als ’s nachts. Gisteren, op 4 september, is het academiejaar weer gestart en de studenten geven je graag enkele leuke
ervaringstips.
1. Les van Einstein of in de voetsporen van de Koning
Weet je dat Einstein nog lesgegeven heeft in Leiden? Hij logeerde in het Lorentzhuis (Hooigracht 48a) en hij ging graag ertegenover eten, in de
Hooykist. Je kan er nog altijd een Einsteinmenu bestellen.
Enkele andere beroemde alumni zijn Koning Willem Alexander en zijn moeder Koningin Beatrix. Ze zaten op kamers op Rapenburg 116 en 45. Of je
kan passeren langs het ‘zweetkamertje’ waar je de handtekeningen terugvindt van Mandela en Churchill.
Leiden is een stad waar zoveel ontdekkingen zijn gedaan. Zoals de ontwikkeling van het elektrocardiogram, ontdekking van de eerste tulpen of het in
kaart brengen van de Melkweg. Wil je meer weten? Ga op pad met de gratis Leiden Discoveries app, uitgewerkt door professor Ton van Raan.
2. Op kroegentocht of naar de bioscoop met de vriendin
Het weekend begint in Leiden al op donderdagavond, in de kroegen aan de Hogewoerd zoals ‘Odessa’. Andere trekpleisters zijn ‘Annies’ (met mooi
terras), ‘City Hall’ (fancy) en ‘Olivier’ (groot café met Belgische bieren). Voor een party ga je naar ‘Club HiFI’, de club van studentenvereniging
Minerva of naar ‘NEXT’.
Voor een leuke film trekken de studenten naar de ‘Trianon’, de oudste bioscoop van Leiden met een heel mooie zaal. Voor wat meer spanning, ga je
naar de escape rooms o.a. in de oude Meelfabriek of in de Pieterskerk.
3. De beste kebab van de stad of een bakje koffie in oude bibliotheek van de Kerk
Vlakbij het station Leiden Centraal vind je goedkope ‘tentjes’ om wat te eten voor minder dan tien euro. Voor een midnight snack zit je goed in ‘City
Bar’ (Breestraat) of in ‘Döner Company’ (Haarlemmerstraat).
En ’s morgens heb je natuurlijk een bakje koffie nodig! In het ‘Pieterskerkcafé’ zit je in de oude bibliotheek van de kerk. In ‘Francobolli’ kan je
ondertussen een ‘old school’ postkaartje naar je mama sturen. Of ga naar Lot en de Walvis, een soort beach club die uitkijkt op de haven.
4. Ter land, ter zee of in de gracht
Huur een fiets want er bestaat geen betere manier om Leiden te bezoeken. Rijd langs de grachten en over de gezellige pleinen, van de ene
bezienswaardigheid naar de andere. Een fiets huren doe je via je hotel, via Bizon Bikes of Easy Fiets voor maar € 9 voor een ganse dag.
Mag het wat exotischer? Huur dan een bootje! Want vanop het water ziet de stad er nog mooier uit. Neem je eigen picknick mee of laat je verwennen
door Broodjes en Bootjes.
En als het echt mooi weer is, springen de Leidse studenten op de fiets, en gaan ze met de studieboeken naar het strand dat slecht op zes kilometer ligt.
Je vindt de coolste “strandtenten” in Noordwijk en Katwijk aan Zee.
Als je na al die ontdekkingen toe bent aan wat rust dan ga je net als de Leidse studenten naar het populaire Van der Werfpark. Ook direct aan het
water en even leuk is het park aan de Steenstraat, nabij het station. Je zit daar midden de horecagelegenheden, handig om een drankje te scoren.
Info: www.studereninleiden.nl/stad/leiden-studentenstad/
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