
HERFSTVAKANTIE 2020 IN LEIDSCHE RIJN

Alles Kids XXL event the 
Wall spelen & springen, 
knutselen, leuke optredens, 
clinics en nog véél meer!

Ben je op zoek naar een leuk 
cadeau of gewoon een lekker 
bier voor thuis? Bij Maximus 
hebben ze een heerlijk biertje 
voor de herfst.

Met de nieuwe coronamaatregelen wordt het steeds lastiger leuke 
uitjes te bedenken voor de vakantie. Maar in Leidsche Rijn is van 
alles te beleven. Trek je jas aan en ga lekker de natuur in en ontdek 
de groenroute. Of ga naar de parels waar je de herfst kan zien, 
speuren, beleven en proeven. Kijk voor inspiratie op deze kaart en 
op de website ontdek-leidscherijn.nl

Wandel door ‘t Natte Laand 
en ga op zoek naar de Big 5 
dieren van Leidsche Rijn. 
Start de route bij Boerderij 
Wielrevelt.

Lekker buiten bewegen over het 8 km lange pad: het Lint 

Stap het theater in en geef 
je ogen de kost! Festival 
Herfststukjes met avontuurlijk 
en smakelijk jeugdtheater  
Podium Hoge Woerd. 

Tijdens de herfstvakantie is 
er altijd iets te doen in
Castellum Hoge Woerd.  Ga 
in gesprek met de soldaten 
in de Wachttoren.

Ga samen naar de bioscoop 
bij Pathé. Er is een flinke 
keuze aan nieuwe films. Te 
vinden aan het gezellige 
Berlijnplein.

 Bij Kasteel de Haar heb 
je deze herfstvakantie 
het idee dat je even echt 
helemaal weg bent. Kom 
je ook naar de gratis 
speurtocht?

Klik op 
het boek 
en bestel  
online voor 
maar 5 euro

KLIK OP DE PAARSE TEKSTJES OM MEER TE WETEN OVER DE ACTIVITEITEN 

Ook het Máximapark heeft veel te bieden. 
kijk op de website naar de Big 5.

Leer van de ‘meester' van je 
oude rommel gloednieuwe toffe 
kunst te maken. Pet's Shop is 
een miniwinkelcentrum met 
speelgoed. Kom naar De Vrijstaat.

https://www.vleuterweide.nl/activiteit/alleskids-xxl-in-the-wall/
https://www.vleuterweide.nl/activiteit/alleskids-xxl-in-the-wall/
https://www.maximusbrouwerij.nl/webshop/
https://www.ontdek-leidscherijn.nl/ontdekken/groen-groener-groenst/
https://www.ontdek-leidscherijn.nl/ontdekken/groen-groener-groenst/
https://www.ontdek-leidscherijn.nl/product/vakantiedoeboek-2020/
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-haarzuilens/tips/wandelroute-t-natte-laand-op-landgoed-haarzuilens
https://hoevewielrevelt.nl
https://hoevewielrevelt.nl
https://www.beleefleidscherijn.nl/routes/het-lint/
https://www.podiumhogewoerd.nl/category/herfststukjes/
https://www.castellumhogewoerd.nl/allemaal/herfstvakantie/
https://www.utrechtnatuurlijk.nl/locaties/steede-hoge-woerd/
https://www.pathe.nl/bioscoop/utrechtleidscherijn
https://berlijnpleinutrecht.nl
https://www.kasteeldehaar.nl/gratis-speurtochten-in-de-herfstvakantie/
https://www.ontdek-leidscherijn.nl/product/vakantiedoeboek-2020/
https://www.ontdek-leidscherijn.nl/big-5-maximapark/
https://www.ontdek-leidscherijn.nl/big-5-maximapark/
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/exposities/pets-shop/
https://www.devrijstaat.nl/activiteiten/exposities/pets-shop/
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