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AUDIOVISUELE RONDVAART

Praamverhalen

 22 t/m 25 maart 

Ga mee op een poëtische en magische 
vaartocht door de knusse grachten van 
Leeuwarden. In de avondschemering 
wordt het verhaal van Koning Lear op 
een wel heel bijzondere manier verteld. 
De legende reist met je mee op de muren 
van de kades, ontdek het zelf!

praamverhalen.nl

ACTIVITEIT

Beklim de Oldehove

 dagelijks vanaf 1 april 

Het beklimmen van de iconische 
Oldehove is een must tijdens je bezoek aan 
Leeuwarden. 183 treden leiden je schuin 
omhoog naar de top van de Trots van 
Leeuwarden, waar een prachtig uitzicht 
over de stad op je wacht. Ontdek het zelf!

oldehove.eu

RONDLEIDING

Praamverhuur Leeuwarden

 Dagelijks 

Stap in een rondvaartboot en ontdek 
onze prachtige waterstad! Geniet 
vanaf het water van de monumentale 
grachtenpanden, de leuke straatjes 
en het fraaie stadspark. Een lokale gids 
vertelt mooie verhalen over de stad, 
vanaf een authentieke Friese Praam. 
Een unieke manier om Leeuwarden te 
bekijken zoals je de stad nog nooit zag! 

praamverhuurleeuwarden.nl

TENTOONSTELLING

Stunning Staircases

 Donderdag t/m Zaterdag 

In deze duizelingwekkende expo 
portretteert Silvio Zangarini 
trappenhuizen uit heel Europa. 
De fotoserie is een experiment met 
architectonische interieurs en heeft 
een oneindig aantal nieuwe werelden 
gegenereerd. Met zijn surrealistische 
beelden vervaagt Stunning Staircases 
de grens tussen verschillende realiteiten. 

roosvantudor.nl

RONDLEIDING

City Train Leeuwarden

 vanaf 1 april 

Ontdek Leeuwarden vanuit een gezellig 
treintje! City Train Leeuwarden maakt 
een mooie rit van drie kwartier door 
de historische binnenstad. Je ziet de 
beroemde scheve Oldehove tijdens 
een ronde langs de prachtige grachten, 
afgewisseld met vele rijksmonumenten. 

citytrainleeuwarden.nl

EXPOSITIE

T-Rex in Town

 dinsdag t/m Zondag 

Reis af naar een compleet andere wereld! 
Stap 66 miljoen jaar terug in de tijd 
en ontdek alles over de Koning van de 
Krijtperiode in Natuurmuseum Fryslân. 
Daar vind je een uniek, uiterst zeldzaam 
skelet van een Tyrannosaurus Rex: één 
van de meest complete ooit gevonden. 
Op donderdagen gratis entree!

natuurmuseumfryslan.nl

MUSEUM

‘t Andere Museum

 Woensdag t/m Zondag 

Ontdek het museum dat je meeneemt 
van antieke oldtimers tot middeleeuws 
kant. Met een unieke combinatie aan 
exposities is er voor iedereen wel wat 
interessants te zien. Elk object heeft 
hier zijn eigen bijzondere verhaal. 

museumpakhuiskoophandel.nl


