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Ontdek de historische binnenstad
Wandel door pittoreske straatjes, langs 
grachten, hofjes en de Museumhaven en 
bewonder het sprookjesachtige Stadhuis en 
de Goudse Waag. Bezoek de Sint-Janskerk met 
de beroemde 72 gebrandschilderde ‘Goudse 
Glazen’. Ontdek Museum Gouda met de inter-
actieve stadsmaquette van Gouda in 1562. En 
bekijk vooral de tentoonstellingen Met andere 
ogen en Koele wateren met een schitterende 
selectie van 40 schilderijen uit de collectie 
van het Rijksmuseum. Zeker niet overslaan: 
de Siroopwafelfabriek en de Gouda Cheese 
Experience, populaire familie-uitjes die het 
goed zullen doen bij (klein)kinderen.

Tip Met het combiticket Goudse Geheimen 
krijg je met één ticket voordelig toegang tot 
de Sint-Janskerk, de Siroopwafelfabriek en 
de Gouda Cheese Experience. Geniet  
vervolgens van een heerlijke stop bij de 
Goudse horeca.  

Shop in de  
Goudse straatjes
In de gezellige straatjes 
rondom de Markt vind 
je ambachtelijke winkels, 
boetiekjes en galeries. En 
natuurlijk kun je er ook 
Goudse kaas en stroop-
wafels proeven. Eke  
donderdagochtend 
van april t/m augus-
tus is er de GOUDA 
KAASMARKT*. Op 
woensdagen van 19 
mei t/m 1 september 
kun je heerlijk struinen 
op Gouds Montmartre*, 
de grootste openlucht 
antiek- en curiosamarkt 
van Nederland.  

Wandel en fiets in en om Gouda
Wandel door Gouda met een route uit de 
gratis xplre Gouda app. Of gebruik het wandel-
gidsje Op pad in Historisch Gouda, geschreven 
door het Goudse Gidsen Gilde. Een andere 
aanrader is de populaire 25 Steegjes Wandeling 
Gouda uit het gelijknamige boekje van Hans 
van de Water. Op pad met jonge kinderen? Bij 
VVV Gouda zijn leuke speurroutes voor de kids 
verkrijgbaar. Ook de mooie groene omgeving 
van Gouda is het waard om ontdekt te worden. 
Stap op de (huur)fiets of e-chopper en verken 
het Groene Hart met de Krimpenerwaard, de 
Vlist of de prachtige Reeuwijkse Plassen.

En blijf vooral overnachten
Gouda heeft genoeg te bieden voor een (lang) 
weekend of weekje weg! Geniet extra lang 
van Gouda en verblijf in een van de unieke 
overnachtingsplekken die de stad rijk is: van 
5-sterren hotel tot een sfeervolle B&B in een 
mooi grachtenpand. In Gouda kan het allemaal.   

Geniet van Gouda
Een prachtige middeleeuwse binnenstad, fijne winkels, wereldberoemde kaas en minstens zo fameuze 
stroopwafels: in Gouda vind je het allemaal. Maar er valt nog veel meer te ontdekken in de stad die volgend 
jaar 750 jaar stadsrechten viert. Wacht niet te lang, want de eerste feestelijkheden starten al dit najaar!  

Meer informatie?
Kijk op de VVV Gouda website  
www.welkomingouda.nl voor de  
Uitagenda en nog veel meer leuke  
tips, fiets- en wandelroutes. 

* Door COVID-19 kunnen evenementen 
niet of in gewijzigde vorm doorgaan.


