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Leuk dat je meedoet aan de wandelroute van

Mooiste Moederdag. Enjoy! 
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Hartstikke leuk dat jij/jullie de wandelroute van Mooiste
Moederdag gaan lopen. Je vindt in dit document alles wat je
nodig hebt: de route, de kaart en de bijbehorende deals. 

De route mag je lopen wanneer en zo vaak als je wilt. De
winkels die aangegeven worden in dit document, zijn
uiteraard niet verplicht te bezoeken, aangezien alles geheel
vrijblijvend is.  Als je bij een onderneming langsgaat en je wilt
gebruik maken van de deal, laat dan dit document zien. Op
deze manier kan jij optimaal genieten van al het leuks wat ze
te bieden hebben. 

De winkels zijn inmiddels weer open, dus het is mogelijk om
zonder afspraak bij de winkels langs te gaan. Toch willen wij
jullie vragen de coronaregels goed na te leven. Loop daarom
deze route maximaal met z'n tweeën, zorg dat je een
mondkapje bij je hebt en blijf niet onnodig lang hangen. 

Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar jullie ervaringen en
zouden het leuk vinden om hier beelden van te zien. Dit kan
door ons te berichten via 
Facebook @MooisteMoederdagDenHaag of op Instagram
#mooistemoederdagdenhaag. 

Heel veel plezier! 



DEALS

B� L'Occitane en Provence kan j� op vertoon van dit
document genieten van een korte rondleiding en een
kennismaking met al de heerl�ke geuren die in de
winkel te vinden z�n. Verder hebben z� een groot
aantal giftboxen, speciaal voor jouw moeder! 

B� Magasin Horaz kr�g je 10% korting op het gehele
bedrag b� een besteding vanaf 50 euro. Van servies,
tot kleding, tot aan boeken. Hier ga je zeker slagen! 

Made Conceptstore heeft voor de eerste 10 bezoekers
die samen met hun moeder komen, een super leuke
give-away. Deze geluksvogels kr�gen een gratis pakket
'Maak je eigen boek'. Op deze manier kan j� samen met
je moeder een herinneringsboek maken. Gaaf! 





ROUTE
 

Start de Mooiste Moederdag route midden op de Spuistraat. Op nummer 3 vind je hier de
cosmecticawinkel Lush. Een winkel waar je verse, handgemaakte, vega(n) cosmectica vindt, én
een speciale Moederdag collectie. Bij binnenkomst word je blootgesteld aan een ware
geurexplosie en raken je ogen niet uitgekeken op alle kleurvolle producten. Van bruisballen tot
aan scrubs en parfum. Kortom: het bezoeken zeker waard! 
 
Ga bij het verlaten van de winkel naar rechts richting de Passage. Fun fact: Onderweg kom je het
pand van Tele2 op nummer 19 tegen. Nu een telecom winkel, maar gek om te bedenken dat hier
vroeger het Apollo Theater te vinden was. Op de eerste verdieping kun je een pilaster zien met
daarop een afbeelding van een zeilschip uit de 17e eeuw. Op de moderne pui na, is alles nog in
originele staat. Gaaf! 

Als je bij de Ray-ban store linksaf bent geslagen, bevind je je in het oude gedeelte van de
Passage. Wist je dat de Passage het oudste, nog bestaande, overdekte winkelcentrum van
Nederland is? Vorig jaar werd haar 135-jarige (!) jubileum gevierd! Wil je hier meer over weten?
Kijk dan op de website van Passage, waarin zij jou graag meer vertellen. 
 
Op de rotonde vind je Gerry Weber, een damesmodezaak die iedere vrouw al sinds 1973
verblijdt met haar modeproducten. Hier ontvangen de experts op het gebied van vrouwenmode,
je maar al te graag. Zeker de moeite waard om lekker te shoppen voor of mét je moeder.  

Als je hier uitgeshopt bent, sla je linksaf naar Hop & Stork. Alles wat met chocolade te maken
heeft, vind je hier. Van aardbeien tot aan chocoladetaarten of gewoon een lekkere kop
chocolademelk. Heerlijk om je moeder mee te verwennen of gezellig samen plaats te nemen op
het terras.  

Uitgegeten? Vervolg je route dan door uit te Passage te lopen richting de Hofweg. Voordat je
linksaf slaat naar de Buitenhof kan je nog even een foto maken bij het Hofvijver; een plek die je
natuurlijk niet kan overslaan als je in Den Haag bent. Als je weer terug bent bij het Buitenhof
wandel je langs de H&M en sla je vervolgens rechtsaf de Hoogstraat in.  
 
Aan je linkerzijde zie je hier de oudste herberg van Den Haag: ‘T Goude Hooft. Waar dit eerst een
ontmoetingsplek was voor mensen buiten de stad, werd dit later een plek waar ridders
samenkwamen en kan je er momenteel terecht voor een sfeervolle overnachting of terrasplek. 

Op nummer 5 in de Hoogstraat vind je de favoriete winkel van ieders moeder: Riviera Maison.
Laat je hier inspireren door de verschillende stijlen en vul je woonkamer met leuke accessoires.
Exclusiviteit en sfeer: daar staat Riviera Maison voor. Na een bezoek aan deze winkel hoef je daar
in ieder geval niet meer over te twijfelen. 
 
Nadat je interieur is aangevuld door Riviera Maison, kan er op nummer 8 ook gezorgd worden
voor heerlijke geuren in huis. Hier zit namelijk L’Occitane En Provence, waar je mooie giftsets kan
halen en tegelijkertijd jezelf kan verwennen met alle verzorgingsproducten die zij in huis hebben.  
 



ROUTE
 

Vervolg de wandelroute en sla linksaf de Papestraat in. Hier vind je onder andere de schattige
winkel Wiezewasjes en House of Hats. Neem bij allebei zeker een kijkje.  Als je de straat uitloopt
sla je rechtsaf de Oude Molstraat in. Leuk feitje: Dit is een van de oudste straten van Den Haag
daterend uit de Middeleeuwen, waar de straat nog een zandpand was richting de duinen. Als je
de straat uitloopt kom je bij de volgende bestemming aan: Magasin Horaz. Van servies, tot
kleding tot aan boeken. Kortom; deze winkel is van alle markten thuis. Mocht je zin hebben in
een kleine break, loop dan via de Koningspoort naar de prachtige paleistuinen.  
 
Loop vervolgens, met Magasin Horaz in je rug, links de Molenstraat uit en sla linksaf op het
Noordeinde. Op nummer 109 vind je Made Conceptstore: Een supertoffe winkel waar bijna alles
handgemaakt is en waar je daarnaast ook nog producten van andere ontwerpers terug kan
vinden. Ook hebben zij leuke actie voor de eerste 10 mensen die op basis van deze wandelroute
bij hen langskomen. Zeker de moeite waard dus! 
 
Na al het shoppen is het tijd voor wat ontspanning. Gelukkig mogen de terrassen weer open en
er is geen beter einde dan een shopdag eindigen met een glas wijn. Loop via het Noordeinde de
weg terug en sla linksaf de Heulstraat in. Sla vervolgens rechtsaf en zoek een heerlijke plek uit op
de Plaats. Proost! 

De inhoud van deze route is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie is aan wijzigingen
onderhevig. Aansprakelijkheid t.a.v. onvolledigheden of wijzigingen kan niet worden aanvaard. 
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