
*   Begin je wandeling bij boekwinkel Savannah Bay, op Telingstraat 13. 

*   Wandel, als je met je rug naar de winkel staat, naar links richting het Gemeentehuis 
    en de Ganzenmarkt. 

*   Aan het einde van de straat ga je rechtsaf, richting de Ganzenmarkt. 

*   Loop door naar de Oudegracht, loop voorbij de Winkel van Sinkel en steek dan de eerste   
    brug over die je tegenkomt. Dit is de Bezembrug. 

*   Wandel nog een tukje over de Oudegracht, totdat je aan je linkerhand de Lauwersteeg   
    tegen komt. Duik hierin, loop hem uit en ga aan het eind van de steeg rechts de 
    Steenweg op. 

*   Ga net voorbij de Etos (en voor de Febo) naar links en daarna meteen naar rechts. 
    Je loopt nu over Achter Clarenburg. 

*   Steek Vredenburg over, en ga aan het einde van het plein linksaf en meteen weer rechts. 
    Je loopt over de kade, langs TivoliVredenburg en het terras van Het Gegeven Paard. 

*   Hier heb je een keuze. Je kunt het Vredenburgviaduct oversteken en op en neer lopen de   
    Catharijne singel over naar Smakkelaarsveld. Heb je genoeg gewandeld, steek dan recht   
    over naar de Korte Koestraat en loop langs Café Willem Slok. 

*   Ga aan het einde van de straat naar rechts, de Lange Koestraat op. 

*   Aan het einde van de straat sla je rechtsaf, richting het regenboogzebrapad. Ga hier   
    linksaf en loop de Lange Viestraat af. 

*   Loop door tot de Neude, en wandel via het plein en Kintgenshaven terug naar Savannah Bay. 





*   Begin je wandeling bij boekwinkel Savannah Bay, op Telingstraat 13. 

*   Wandel, als je met je rug naar de winkel staat, naar links richting het Gemeentehuis en de     
    Ganzenmarkt. 

*   Aan het einde van de straat ga je linksaf, de Minrebroederstraat in. 

*   Ga aan het eind van de straat een klein stukje naar rechts, en steek dan over zodat je        
    op de Jansdam uitkomt. 

*   Ga rechtdoor, loop de Kromme Nieuwegracht op en sla bij de Ambachtstraat linksaf. 

*   Wandel door tot de Nobelstraat en ga rechtsaf. 

*   Hier heb je een keuze. Je kunt verder over de Nobelstraat lopen, tot het Lucasbolwerk en de  
    Stadsschouwburg. Loop daarna terug over de Nobelstraat en ga linksaf de Muntstraat in. Wil  
    je dit ommetje niet maken, ga dan meteen vanaf de Nobelstraat rechtsaf de Muntstraat in. 

*   Loop door de Muntstraat, ga de brug over en wandel door tot het Pieterskerkhof. Volg daar   
    de weg naar rechts, en sla bij Achter Sint Pieter nog een keer rechtsaf. 

*   Ga rechtdoor, steek de Domstraat over en wandel door over de Korte Minrebroederstraat. 

*   Volg de Minrebroedersstraat over het plein, en wandel de Telingstraat in om terug bij
    Savannah Bay te komen. 





*   Begin je wandeling bij boekwinkel Savannah Bay, op Telingstraat 13. 

*   Wandel, als je met je rug naar de winkel staat, naar links richting het Gemeentehuis 
    en de Ganzenmarkt. 

*   Aan het einde van de straat ga je linksaf, de Minrebroederstraat in. 

*   Ga aan het eind van de straat rechtsaf, de Korte Jansstraat op. 

*   Loop door tot je voor de Dom staat, en ga dan rechtsaf het Domplein op. 

*   Loop langs de Domtoren (of eronderdoor) naar de Servetstraat. Ga daar, voor je verder   

    loopt, even snel linksaf en duik de rust en schoonheid van Flora’s Hof in. 

*   Steek daarna de Maartensbrug over, loop kort naar rechts over de Buurtkerkhof en ga dan      
    meteen weer naar links. 

*   Volg deze straat zo lang als je kan, en ga na de bocht bij de 3e Buurkerksteeg linksaf. 

*   Wandel daarna linksaf de Donkerstraat in, ga rechtsaf en steek de Mariaplaats over. 

*   Ga aan het einde van de Mariaplaats naar rechts en loop rechtdoor de Mariastraat in. 

*   Sla rechtsaf de Steenweg in en ga dan meteen weer naar links, door de Lauwersteeg. 

*   Loop rechtsaf de Oudegracht op en steek de eerste brug die je tegenkomt over. 
    Dit is de Bezembrug. 

*   Loop via de Oudegracht naar de Ganzenmarkt en wandel rechtdoor. 

*   Ga bij de Telingstraat naar links, en wandel terug naar Savannah Bay. 




