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VLIEGTICKET

30-05-2022 KL1007
02-06-2022 KL1022

8.40 uur – 9.00 uur
17.10 uur – 19.35 uur

Schiphol - Heathrow
Heathrow - Schiphol

Bagage
Per persoon is standaard 1 stuks handbagage van max. 56 x 45 x 25 cm inbegrepen van
maximaal 23 kilo. Daarnaast mag je ook een handtas/laptoptas meenemen van max. 40 x 30
x 15 cm van maximaal 23 kilo. Met deze fare/tickets mag je alleen handbagage inchecken.
Maaltijden en drinken aan boord
Aan boord krijg je wat te drinken en een kleine snack. Er kan tegen betaling nog extra eten
en drinken gekocht worden. Of je kunt zelf iets te eten of drinken aan boord meenemen, let
bij drinken wel op dat dit pas op het vliegveld gekocht kan worden, en wel na de
veiligheidscontrole (in verband met de vloeistofregeling!
VERVOER
Oyster Card + reistegoed
Oyster Card + reistegoed ter waarde van GBP20. Is het
reistegoed op, vul dit dan ter plaatse aan bij een van
de vele machines. De kaart moet je niet weggooien
want die kun je iedere keer dat je naar Londen gaat
weer gebruiken.

De Reisapp voor Londen en andere grote steden.

Hiermee navigeer je van deur tot deur makkelijk door het OV van Londen
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HOTEL
IBIS EARLS COURT HOTEL
Adres: 47 Lillie Rd, Earls Court, London SW6 1UD, Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 20 7610 0880
Check in: 19/02/2018, 14:00 Check out: 22/02/2018, 12:00
Inclusief Engels ontbijt
Inclusief beddengoed en 1 handdoek
Omschrijving
Het Ibis Earls Court Hotel ligt op slechts 2 kilometer van de stadskern. Het V&A museum, The
National History Museum en het Chelsea Football Stadion liggen allemaal op 15 minuten
lopen.
Alle kamers hebben een eigen badkamer, koffie- en theefaciliteiten en WiFi. Het ontbijt is in
buffet vorm en er is ook een gezellige pub aanwezig voor nog een pint voor het slapen gaan.
Borg
Er wordt bij het inchecken geen borg gerekend, maar vanzelfsprekend dient er schadevrij
uitgecheckt te worden! Op de laatste dag laten we onze koffers bij het hotel, na het
uitchecken.

Nearest tube station: West Brompton

Foto’s van het hotel
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ROUTE
Heathrow naar IBIS EARLS COURT HOTEL: met de Piccadilly lijn, overstappen op halte Earls
Court. Met de ‘District’lijn richting Wimbledon, uitstappen halte West Brompton, 3 minuten
lopen. (Zie de voorbeeld route.)
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HOTEL stop
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BE A TOURIST
Tower Bridge
Nearest tube station: Tower hill / London Bridge

De Tower Bridge is een in 1894 voltooide brug over de rivier de Theems in Londen en
tegenwoordig een toeristische attractie. Hij ligt naast de Tower of London, waaraan hij ook
zijn naam dankt. Het deel tussen de twee torens is een basculebrug die voor de scheepvaart
geopend kan worden. Twee hangbruggen verbinden het centrale deel met de oevers. Twee
loopbruggen, 44 meter boven het water, verbinden de torens met elkaar en geven een
tegenkracht aan de hangbruggen.
In de tweede helft van de 19e eeuw namen de commerciële activiteiten aan de oostkant van
Londen dusdanig toe dat er behoefte ontstond aan een nieuwe oeververbinding
stroomafwaarts van London Bridge. In verband met de scheepvaart (en de daarmee
gepaard gaande hoge masten) van en naar de haven, die zich op dat moment nog in the
Pool of London bevond, was het niet mogelijk een traditionele vaste brug te bouwen. In 1870
werd een tunnel onder de Theems aangelegd, de Tower Subway, maar deze was kort na de
aanleg nog uitsluitend door voetgangers te gebruiken. In 1876 werd een Bridge or Subway
Committee opgericht, die een oplossing voor het probleem moest zien te vinden. Uit meer
dan 50 inzendingen van ontwerpen en de nodige controverse werd in 1884 uiteindelijk het
ontwerp van Horace Jones (de City Architect en jurylid van het comité), goedgekeurd.
Het ontwerp van Jones bestond uit een 244 m lange basculebrug met aan weerszijden twee
torens van 65 m hoogte, gebouwd op landhoofden. De 61 m brede opening tussen beide
torens is in twee gelijke delen gesplitst, die binnen een minuut tot een hoek van 86 graden
kunnen worden opgedraaid, zodat het scheepvaartverkeer kan passeren. Elk van de twee
delen weegt meer dan 1000 ton en is voorzien van een tegengewicht.
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De bouw werd gestart in 1886 en heeft 8 jaar geduurd. Er gingen 432 arbeiders voor aan de
slag. Twee massieve landhoofden, met meer dan 70 000 ton beton, werden in de
rivierbodem geplaatst om de constructie te ondersteunen. Meer dan 11 000 ton staal was
nodig voor het skelet van de torens en loopbruggen. Dit werd dan bekleed met graniet en
steen, zowel om het staal te beschermen als om de brug een mooiere aanblik te geven.
Jones stierf in 1887 en George D. Stevenson nam het project over. Stevenson verving Jones's
originele stenen façade met de meer Victoriaans-Gotische stijl, die de brug een stuk meer
doet opvallen en bedoeld was om het in harmonie te brengen met de vlakbij gelegen Tower
of London.
De Tower Bridge wordt ongeveer 1000 keer per jaar geopend voor de doorvaart van vierkant
getuigde schepen, cruiseschepen, marineschepen, en andere grote schepen. De Tower
Bridge wordt na een voorafgaande kennisgeving van 24 uur geopend. Alle schepen die
meer dan 14 meter hoog zijn moeten hun doorvaart aan de Tower Bridge melden.

The Royal Albert Hall
Adres: Kensington Gore, London SW7 2AP
Nearest tube station: South Kensington / High Street Kensington
Ticket: £12,- (tour)

De Royal Albert Hall of Arts and Sciences is een grote concertzaal in South Kensington, die
geopend is op 29 maart 1871 door koningin Victoria en genoemd is naar haar echtgenoot
prins Albert.
Na de grote Wereldtentoonstelling van 1851 wilde prins-gemaal Albert graag dat er in de
buurt van Hyde Park een aantal permanente gebouwen zou verrijzen waarin mensen
zouden kunnen kennismaken met kunst en cultuur. Hij overleed evenwel in 1861, zodat hij
de voltooiing in 1871 niet heeft kunnen meemaken.
Gebouw en zaal hebben de ronde vorm van een amfitheater uit de klassieke oudheid en
werden ontworpen door Francis Fowke en Henry Young Darracott Scott. Al direct bleek dat
de zaalakoestiek eigenlijk ongeschikt was voor klassieke muziek. Na de plaatsing van
ellipsvormige reflectoren is de nagalm binnen aanvaardbare grenzen gebracht. In de zaal is
een groot concertorgel aanwezig.
De Royal Albert Hall is wereldwijd bekend door de Proms, een jaarlijkse reeks
zomerconcerten voor groot publiek die hier worden gehouden sinds de Queen's Hall aan
Langham Place in 1941 door vliegtuigbommen van de Duitse Luftwaffe werd verwoest. Zij
worden afgesloten met de beroemde Last Night of the Proms in september.
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Houses of Parliament and the Big Ben
Adres: St Margret Street
Nearest tube station: Westminster station / St James's Park
Het Palace of Westminster, ook bekend onder de naam Houses of Parliament, staat aan de
oever van de Theems in de Londense wijk Westminster. Het paleis is de zetel van het Britse
parlement, dat bestaat uit het Lagerhuis (House of Commons, vergelijkbaar met de
Nederlandse Tweede Kamer) en het Hogerhuis (House of Lords, vergelijkbaar met de
Nederlandse Eerste Kamer). Sinds 1987 staat het samen met Westminster Abbey en Saint
Margaret's Church op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Geschiedenis
Op de plek van het huidige gebouw was al bebouwing aanwezig in de tijd van de
Angelsaksen. De oudste nu nog bestaande gebouwen dateren echter uit ongeveer 1097.
Koning Eduard de Belijder legde de grondvesten van het huidige gebouw door er rond het
jaar 1050 een paleis te bouwen. Tot 1512 was dit het koninklijk verblijf van de Engelse
koningen. In dat jaar vond een brand plaats, waardoor koning Hendrik VIII moest verhuizen
naar het Palace of Whitehall. Niettemin is het gebouw nu nog altijd een paleis.
Gebouw
Het gebouw heeft ongeveer 1000 kamers, 100 trappen en meer dan drie kilometer aan
gangen. Enkele delen stammen nog uit de periode van voor de brand in 1834, maar het
grootste deel dateert van de wederopbouw in 1870, ontworpen in neo gotische stijl door de
architect Pugin. Hij grijpt hierbij terug op de gotiek, de internationale bouwstijl uit de
Middeleeuwen. Het gebouw lijkt daardoor ouder dan een negentiende-eeuws gebouw.
Erbij staat de 96 meter hoge klokkentoren (Elizabeth Tower), die beter bekend is onder de
benaming Big Ben. Big Ben is in werkelijkheid de naam van de grote slagklok die in de
toren hangt. Het gebouw wordt de komende jaren gerestaureerd.
9

Buckingham Palace
Adres: Buckingham Palace Road, SW1A 1AA, London
Nearest tube station: Green Park Station
Buckingham Palace is de officiële residentie van de Britse monarch in Londen. Als de
koningin aanwezig is, wappert de koninklijke standaard op het middelste paviljoen; is zij er
niet, dan wordt de Union Jack gehesen. Er werken dagelijks ruim 300 mensen aan de
koninklijke hofhouding. Oorspronkelijk heette het gebouw 'Buckingham House' omdat het
in 1705 werd gebouwd voor John Sheffield, hertog van Buckingham. Koning George III kocht
het pand in 1762 van zijn nakomeling Charles Sheffield. Sinds 1837 doet het dienst als
residentie. Koningin Victoria in de negentiende eeuw was de eerste monarch die het paleis
permanent bewoonde. Het huidige aanzicht dateert van 1913, toen koning George V de
voorgevel liet moderniseren door architect Aston Webb.
De witte symmetrische gevel van het Paleis leent zich uitstekend als het decor voor
ceremoniën. Jaarlijks groeten de Windsors de bevolking vanaf het balkon (dit al sinds 1851).
Het paleis heeft 775 kamers, waarvan 78 badkamers. De paleisgevel is 108 meter breed en
het gebouw is 120 meter diep, met een hoogte van 24 meter. De oppervlakte bedraagt
77.000 vierkante meter, het heeft 1514 deuren en ruim 760 vensters die om de zes weken
worden gereinigd. De Koninklijke tuin heeft een oppervlakte van 40 hectare. Elektriciteit is
er sinds 1883. Er is een kapel, een dokterskabinet, een zwembad en een cafetaria voor het
personeel. De grootste zaal is de balzaal (36,6 x 18 x 13,5 m); hier vinden staatsdiners plaats.
Staatshoofden slapen in de Belgische suite; deze werd gebouwd door koningin Victoria voor
haar oom, Leopold I van België.
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Buckingham Palace is, sinds George III het kocht, meerdere malen verbouwd en vergroot.
Sinds 1993 zijn gedeelten van het paleis toegankelijk voor het publiek. Een van de mooiste
zalen is de troonzaal, waar de troon van de koningin staat. Ook de tronen van haar ouders en
grootouders staan hier. In Buckingham Palace bevindt zich een gedeelte van de Koninklijke
Collectie, met schilderijen van onder andere Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Vermeer,
Poussin, Canaletto en Claude Lorrain. Er staan ook sculpturen van Canova en Chantrey, een
collectie Sèvres-porselein en fraai Brits en Frans meubilair.
Aflossing van de wacht
De erewacht symboliseert de functie van hoofd van Defensie van de vorstin. Natuurlijk
wordt de koninklijke wacht meerdere keren per dag afgelost. Kenmerkend voor de Britse
paleizen is dat dit 's morgens met een uitgebreid ceremonieel geschiedt. In de winter
geschiedt dit om de andere dag. De aflossing van de wacht is een toeristische attractie. Dit
eeuwenoude ceremonieel is een voorbeeld van de tradities die nog steeds leven aan het
Britse hof.
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The London Eye
Adres: Westminster Bridge Road
Nearest tube station: Waterloo
Ticket: £29,50
London Eye is een reuzenrad. Het rad is 135 meter hoog, weegt 1.700 ton en heeft 32
gesloten capsules. London Eye werd gebouwd in 1998 en was bij de opening het grootste
reuzenrad ter wereld. Inmiddels hebben enkele andere reuzenraden London Eye al
overtroffen in hoogte. Anno 2013 is de Singapore Flyer met een hoogte van 165 meter
recordhouder. Sinds maart 2014 is de High Roller in Las Vegas (Nevada) het hoogste
reuzenrad (167.6 meter). De hoogste nu is in aanbouw in Abu Dhabi.

Het rad staat in Londen op de zuidelijke oever van de Theems, tegenover het Palace of
Westminster. London Eye is gebouwd in opdracht van British Airways ter gelegenheid van
de millenniumwisseling in 2000 en wordt daarom ook wel Millennium Wheel genoemd.
Het rad was, door technische problemen, pas later in dat jaar toegankelijk. Een ritje in het
reuzenrad duurt 30 minuten (gemiddelde snelheid: 0,26 m/s) en biedt een ruim uitzicht op
Londen en het landschap daaromheen. Het rad draait zo langzaam dat het voor in- en
uitstappen van de passagiers niet stilgezet hoeft te worden. Bovenin kan men bij helder
weer zeven graafschappen, drie luchthavens, dertien voetbalstadions en zesendertig
bruggen over de Theems zien. London Eye is het op drie na hoogste bouwwerk van Londen
waarvan de top bereikbaar is, en draait per jaar ongeveer 6000 keer rond.
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Westminster Abbey
Adres: 20 Deans Yd, London SW1P 3PA
Nearest tube station: Westminster station
Ticket: £28.20

Westminster Abbey (officieel The Collegiate Church of St. Peter) is een voornamelijk in
gotische stijl opgetrokken kerk in Londen. Het is traditioneel de plaats waar kroningen en
begrafenissen van leden van de Britse vorstenhuizen plaatsvinden. Ook vonden hier tussen
1100 en 2011 16 huwelijken plaats van leden van de koninklijke familie, met als laatste Prins
William en Kate Middleton. In 1987 werd het gebouw door UNESCO op de
Werelderfgoedlijst geplaatst.
De legende wil dat de abdij werd gesticht ten tijde van koning Saberth van Essex, toen een
visser een visioen zag over Petrus. Zij werd gebouwd op een eiland in de rivier de Theems.
Ten tijde van koning Eduard de Belijder werd de abdij verbouwd in Normandische stijl
(1045-1065). Het geheel werd gebouwd als een abdij voor benedictijner monniken en werd
ingewijd op 28 december 1065. Tussen 1245 en 1517 werd de abdij verbouwd in gotische stijl.
De eerste fase van de herbouw vond plaats onder koning Hendrik III en het gebouw werd
voltooid tijdens de regering van Richard II. Tijdens de kerkhervorming onder Hendrik VIII
werd Westminster Abbey in 1534 slachtoffer van de opheffing van de kloosters, en in 1540
werd ze gesloten. De abdij werd aan de benedictijnen teruggegeven onder koningin Maria I,
maar onder koningin Elizabeth I moesten ze de abdij in 1559 opnieuw afstaan. Elizabeth
bepaalde in 1579 dat Westminster een ’royal peculiar’ zou worden: een kerk die rechtstreeks
onder verantwoordelijkheid van de vorst viel en niet van de aartsbisschop van Canterbury.
Zij maakte er een school van: The Collegiate Church of St. Peter. Sindsdien is het hoofd niet
de bisschop, maar een deken die wordt aangesteld door de vorst. Tot de 19e eeuw was de
abdij na Oxford en Cambridge de derde belangrijkste plaats van wetenschap in het land.
Koning Harold II Godwinson was de eerste vorst die in de kerk werd gekroond, in 1066. Op
de eerste kerstdag van datzelfde jaar werd Willem de Veroveraar hier gekroond als zijn
opvolger, en alle daarop volgende Engelse vorsten (behalve Lady Jane Grey, Eduard V en
Eduard VIII, die niet gekroond werden).
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Hendrik III verbouwde de kerk ter ere van de heiligverklaarde koning Eduard de Belijder,
wiens overblijfselen hier werden geplaatst. Hendrik III werd vlakbij hem bijgezet, evenals de
koningen uit het huis Plantagenet, hun vrouwen en familieleden, en de meeste andere
koningen en koninginnen van Engeland. Hendrik VIII en de meeste vorsten na Karel I
werden echter bijgezet in Windsor. In Westminster Abbey liggen ook Willem III van Oranje,
koning van Engeland en Schotland, en diens vrouw Maria II Stuart. Willem III is een van de
weinige Oranjes die niet in de grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft bijgezet is.
Er zijn belangrijke Engelse grootheden bijgezet in de kerk zoals Robert Adam, Charles
Darwin, Charles Dickens, Georg Friedrich Händel, David Livingstone, Isaac Newton, Laurence
Olivier, Henry Purcell en Ralph Vaughan Williams.

St. Paul’s Cathedral
Adres: St Paul’s Churchyard, London, EC4M 8AD
Nearest tube station: St Paul's / Blackfriars / Mansion House
Ticket: £18,-

St Paul's Cathedral is een kathedraal gelegen op Ludgate Hill, in de Londense binnenstad,
de City. Het is de zetel van de anglicaanse bisschop van Londen.
Op de plaats van de kathedraal stond aanvankelijk een houten kerk gebouwd in 604 die
reeds aan de apostel Paulus gewijd was. Een aantal malen raakte het gebouw beschadigd
of werd het verwoest, onder meer door een brand in 675, maar steeds werd het herbouwd.
Ook tijdens de grote brand van Londen in 1666 brandde het gebouw af. Hoewel het toen
binnen de mogelijkheden had gelegen het gebouw te reconstrueren, werd besloten een
geheel nieuwe kathedraal in moderne stijl te bouwen.
Het eerste ontwerp van Sir Christopher Wren voor een nieuwe kathedraal in de vorm van
een Grieks kruis, werd in 1669 afgewezen als te radicaal. Zijn tweede ontwerp van 1673 vond
ook geen goedkeuring. Het derde ontwerp werd in 1673 goedgekeurd en de bouw begon in
1675. De kathedraal werd voltooid in 1710. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij doelwit
van Duitse bombardementen tijdens de Blitzkrieg. Hij werd geraakt door een bom op 9
oktober 1940, maar de schade bleef beperkt.
In de kathedraal liggen vele beroemde mensen begraven, onder wie admiraal Nelson en de
hertog van Wellington. Winston Churchill is er ten grave gedragen. Bij de uitvaart van de
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grote oorlogsleider luidde de "Great Tom", de grootste klok van de kathedraal, hetgeen
alleen pleegt te gebeuren bij de dood van vorstelijke personen en bisschoppen. Samuel
Johnson heeft er een standbeeld, evenals Florence Nightingale.
Hoewel de Britse koninklijke familie gewoonlijk haar huwelijken, begrafenissen, kroningen
en herdenkingen doet plaatsvinden in Westminster Abbey, was St Paul's de locatie van het
huwelijk van kroonprins Charles met Lady Diana Spencer.
Het huidige gebouw uit de 17e eeuw is opgetrokken uit portlandsteen in de stijl van de
Engelse barok. De indrukwekkende koepel bereikt een hoogte van 108 meter, waardoor het
gebouw de skyline van Londen lange tijd beheerste.
De koepel heeft drie galerijen: de Whispering Gallery (Fluistergalerij), de Stone Gallery en de
Golden Gallery. Met name de eerste heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen
vanwege de eigenaardigheid dat men elkaar, pratend langs de muur, op grote afstand kan
verstaan. De koepel weegt alleen al 67.000 ton. De koepel is niet echt een koepel, maar een
kegelvormig bouwwerk dat via steunpilaren op het fundament rust. Van onderuit geeft het
de illusie dat het een koepel is, echter door de 'ramen' zo te metselen lijkt het koepelvormig.
De kegel is bekleed met een houten constructie bekleed met houten latten die van buitenaf
gezien de koepel compleet maken. Ten noorden en zuiden van de koepel ligt het
dwarsschip Het koor strekt zich uit ten westen van de koepel en bevat de ruimten voor de
geestelijken, het koor en het orgel. Het huidige orgel is het op twee na grootste in GrootBrittannië.

Trafalgar Square
Nearest tube station: Charing Cross
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Trafalgar Square is samen met Piccadilly Circus en Leicester Square een van de bekendste
pleinen in Londen. Het is genoemd naar de slag bij Trafalgar van 1805 waarbij Horatio
Nelson een Spaans-Franse vloot van Napoleon versloeg. Bij dit zeegevecht kwam Admiraal
Nelson om het leven. Hij ligt begraven in St. Paul's Cathedral. Door de overwinning op
Napoleon kon het Verenigd Koninkrijk voor vele jaren zijn heerschappij over de zeeën
vestigen.
Op het midden van het plein staat Nelson's Column. Deze zuil is ongeveer 50 meter hoog
terwijl het beeld van Nelson zelf maar 5,5 meter hoog is. Onderaan de Column zijn vier
bronzen reliëfs bevestigd. Deze beelden vier van Admiraal Nelson's zeeslagen uit. De
leeuwen werden in 1868 voltooid. Het plein zelf werd al in 1840 voltooid.
Verder bevindt zich er de kerk St. Martin-in-the-Fields en het wereldberoemde museum
National Gallery. Naar het zuiden toe verlaat men het plein via Whitehall; in westelijke
richting loopt men via The Mall naar Buckingham Palace. Ook een aantal ambassades,
waaronder de Zuid-Afrikaanse, liggen aan Trafalgar Square.

Piccadilly Circus
Nearest tube station: Piccadilly Circus
Piccadilly Circus is, samen met Trafalgar Square en Leicester Square, een van de bekendste
pleinen in Londen. Piccadilly Circus is een belangrijk verkeersknooppunt, ontmoetingspunt
en toeristische attractie. Piccadilly Circus werd aangelegd in 1819 om een verbinding te
vormen tussen Piccadilly en de nieuwe door John Nash ontworpen Regent Street. Een
circus was de benaming voor een cirkelvormig plein. Dit plein verloor die vorm door de
aanleg van Shaftesbury Avenue in 1886.
Het plein is onder meer bekend omdat er een fontein staat van de Griekse god Anteros, de
tweelingbroer van Eros, god van de liefde, maar toch is het standbeeld beter bekend onder
de naam Eros. Het beeld is opgedragen aan Lord Shaftesbury die vocht tegen kinderarbeid.
De fontein heet officieel Shaftesbury Memorial. Het beeld is in 1893 gebouwd en werd in het
midden van het plein gezet. Verder is Piccadilly Circus bekend vanwege de grote
lichtreclames, die in de 20e eeuw op de gebouwen rondom het plein werden aangebracht.
Deze reclames bevinden zich nu alleen nog op het gebouw aan de noordwestkant van het
plein.
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Millennium Bridge, Londen
Nearest tube station: South Kensington station / St Paul's / Blackfriars /
Mansion House

De Millennium Bridge , officieel bekend als de London Millennium Footbridge , is een stalen
hangbrug voor voetgangers die de rivier de Theems in Londen oversteken en die Bankside
met de City of London verbindt . De bouw begon in 1998 en werd voor het eerst geopend in
juni 2000. De brug bevindt zich tussen Southwark Bridge en Blackfriars Railway Bridge . Het
zuidelijke uiteinde ligt in de buurt van het Globe Theatre , de Bankside Gallery en Tate
Modern , terwijl het noordelijke uiteinde naast de City of London School onder St Paul's
Cathedral ligt . De uitlijning van de brug is zodanig dat een duidelijk zicht van de zuidgevel
van St. Paul wordt gepresenteerd vanaf de overkant van de rivier.
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VISIT A MUSEUM
National Gallery
Adres: Trafalgar Square, London WC2N 5DN
Nearest tube station: Westminster station
Ticket: Free

De National Gallery is een museum voor schilderkunst, gelegen aan de noordkant van
Trafalgar Square in Londen. Het museum biedt een zeer volledig overzicht van de WestEuropese schilderkunst uit de periode tussen 1250 en 1900. In 1838 werd dit speciaal voor de
National Gallery gebouwde pand geopend voor publiek. Tegenwoordig zijn er meer dan
2300 uiteenlopende werken te zien. Het absolute hoogtepunt en publiekstrekker is ‘onze
eigen’ Vincent van Gogh en zijn ‘Zonnebloemen’.
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De National Gallery bezit werken van onder andere:

Leonardo da Vinci, Paul Rubens, Rembrandt van Rijn,
Johannes Vermeer, Frans Hals, Hendrick ter Brugghen,
Dirck Hals, Meindert Hobbema, Vincent van Gogh, Titiaan,
Rafael, Sandro Botticelli, Jan van Eyck, Nicolas Poussin,
Claude Lorrain, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir,
Diego Velázquez, John Constable, William Hogarth,
William Turner en Johannes Vermeer.

Twee toppers uit de National
Gallery, de Zonnebloemen van Van Gogh en de Madonna van Rafael
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Victoria & Albert Museum (FREE)

Aan de Cromwell Road in Londen staat het zeer indrukwekkende en zeer ruim bemeten
Victoria and Albert Museum. Het museum staat geheel in het teken van kunst en design.
Het museum beheert een zeer omvangrijke verzameling toegepaste kunst, zoals (al of niet
antieke) gebruiksvoorwerpen, industriële vormgeving, historische en vrij recente kledij tot
een uitgebreide verzameling korsetten toe in de Dress Collection.
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Het museum heeft verschillende departementen, geordend per materiaal:
•
•
•
•

Keramiek en glas: porselein, glaswaren, terracotta en glas in lood
Meubelafdeling (westerse meubels)
Metaalwerk: ook edele metalen (sieraden)
Textiel en kleding: westerse kleding, wandtapijten en stoffen

Het museum huisvest een aantal nationale verzamelingen zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De sculptuurverzameling tot 1914, met onder meer Bernini's Neptunusfontein en
Canova's ‘Drie gratiën’.
De fotografieverzameling
De verzameling van miniaturen
De verzameling metaalwaren inbegrepen zilverwerk
De verzameling keramiek en glas
De verzameling van architectuurtekeningen
De verzameling van aquarellen en tekeningen
De verzameling juwelen
De verzameling stoffen
De verzameling van behangpapier

Verder bevat het museum thematisch ingedeelde galerijen met een enorme verzameling
aan voorwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architectuur
Keramiek: 75.000 voorwerpen
Hedendaags design en mode
Mode en juwelen: 14 000 modeartikelen en 6000 juwelen
Meubels en huisraad: 14.000 objecten
Glaswerk: 6000 glaswerken
Fotografieverzameling: 500.000 foto's
Drukwerk en boeken: 750.000 boeken
Beeldhouwwerk: 17.000 werken

& Het museum bezit een geweldige bookshop.
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Een bijzonder schemerverlichte zaal is gewijd aan de kartons van Rafael. Dit zijn op karton
geschilderde ontwerpen voor een tapijtserie die geweven moest worden voor de aankleding
van de nieuwe Sixtijnse kapel bij het Vaticaan. Het is niet bekend hoeveel Paus Leo er
besteld heeft - tien is te weinig om de wanden geheel te bedekken. Er zijn aanwijzingen dat
hij er zestien wilde hebben. Rafaël en zijn medewerkers begonnen in 1515 aan de klus.
Waarschijnlijk waren de kartons gereed in 1516. In 1517 zijn ze verstuurd naar het atelier van
de Brusselse tapijtwever Pieter van Aelst. Je kunt aan de vouwlijnen nog zien hoe de kartons
zijn opgevouwen. In 1521 waren alle wandkleden in Rome. De kleden zijn 4,9 meter hoog en
tonen episodes uit de levens van Petrus en Paulus. Van de 10 ontwerpen zijn er in de 17e
eeuw 7 door Rubens teruggevonden in Brussel, waar de tapijten naar aanleiding van de
kartons zijn gemaakt.

EXPOSITIE: FASHIONING MASCULINITIES | THE ART OF MENSWEAR
V&A: Cromwell Rd, London SW7 2RL, UK Nearest tube station: South Kensington station £20,-

The V&A always hosts mega fashion exhibitions and this year they’re taking on menswear
with the Fashioning Masculinities show. The exhibition will highlight the diversity and
artistry of men’s fashion, from European courts during the Renaissance to contemporary
designers. Around 100 outfits, including pieces designed by Harris Reed, Grace Wales
Bonner and Gucci and looks worn by Harry Styles, David Bowie and Billy Porter, will be on
display alongside photographs, film, sculptures and paintings.

EXPOSITIE: Maurice Broomfield: Industrial Sublime

V&A: Cromwell Rd, London SW7 2RL, UK On now until Sunday, 6 November 2022

Room 100, Photography Centre – The Bern and Ronny Schwartz Gallery FREE
Maurice Broomfield's dramatic photographs captured factories and their workers in an era
of rapid transition, depicting the remnants of the industrial revolution alongside emerging
technologies.
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The British Museum
Adres: Great Russell Street, London WC1B 3DG
Nearest tube station: Tottenham Court Road / Holborn / Russell Square
Ticket: Free
Al in 1753 werd het Britse Museum opgericht om de wereld een kijkje te geven in de
roemrijke geschiedenis. De arts Hans Sloane had zeer welgestelde patiënten die hem zo nu
en dan iets bijzonders schonken. Hierdoor begon hij te verzamelen. Tegen de tijd dat hij
overleed bestond zijn persoonlijke collectie uit ongeveer 71.000 objecten. Dit alles is
tegenwoordig terug te zien in dit indrukwekkende museum. Door de diversiteit maak je als
het ware een reis door de antieke wereld. Het gebouw in Neo Klassicistische (Griekse) stijl
werd gebouwd van 1823 – 1852 en ontworpen door de architect Robert Smirke.

Het beroemdste onderdeel van het British Museum is de zaal met de ‘Elgin Marbles’. Het is
de zaal die op ware grootte is nagebouwd van het Parthenon in Athene. Alle metopen en
friezen met de fantastische klassieke Griekse beeldhouwkunst uit 470 v. Chr. hangen hier en
tevens één van de 6 kariatiden (vrouwelijke zuilenfiguren). Griekenland probeert al jaren
deze kunstschatten terug te krijgen in Athene, waar het aan de voet van de Akropolis een
speciaal museum voor deze stukken heeft laten bouwen.
De bewuste beeldhouwwerken werden door de Britse Lord Thomas Bruce (1766-1841), 7e
graaf van Elgin and Kincardine en toenmalig gezant (1799 tot 1802) van de Engelse kroon bij
de Ottomaanse sultan in Constantinopel, tussen 1801 en 1804 vanuit Athene naar Londen
vervoerd. Door financiële problemen zag de lord zich in 1816 verplicht de kunstwerken te
verkopen aan de Britse regering. Een toenmalige parlementaire commissie oordeelde dat
kunstwerken van zulk een uitzonderlijke culturele waarde maar beter staatsbezit konden
worden. Zodoende belandden ze tenslotte in speciaal daartoe ontworpen ruimtes van het
British Museum.
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Elgin Marbles: onderdelen van het fries van de voorzijde van het Parthenon, één van de kariatiden en
een metope

Design Museum
Adres: 224-238 Kensington High Street , London W8 6AG
Nearest tube station: High Street Kensington
Ticket: Free
Het Design Museum is nu open in zijn spectaculaire nieuwe locatie op High Street
Kensington. Het museum is gericht op toegepaste kunst en exposeert productontwerp,
industriële vormgeving, grafische vormgeving, mode en architectuur. Het is opgericht in
1989 en is het eerste museum voor modern design. Design in de breedste zin van het woord
komt aan bod in dit populaire museum. Sommige komen hier voor inspiratie, andere uit
nieuwsgierigheid en heel veel om zich te verdiepen in kunst, bijzondere vormgeving,
architectuur en mode. Dit alles komt namelijk op bijzondere wijze aan bod.
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EXHIBITION: Bethany Williams: Alternative Systems (FREE)
BECOME A MEMBER

Celebrate the work of designer Bethany Williams with this new exhibition embracing the
discussion of social and environmental issues. From garments made from recycled book
waste to collaborations with community projects, this London-based designer is building a
practice that seeks to avoid the usual contradictions of fashion. Her work tackles social and
environmental issues, and this display will also include her collaboration as part of the
Emergency Designer Network to create PPE during the pandemic.

The Design Museum has opened a new free exhibition showcasing the works of sustainable
fashion designer Bethany Williams, highlighting her efforts to create a fashion brand that
focuses on social and environmental values.
The exhibition is entitled "Bethany Williams: Alternative Systems" and showcases her
innovative design practices through garments, textile samples, archive material,
photography and film footage. It includes William's garments made from recycled book
waste, her collaborations with community projects and her collaboration as part of the
Emergency Designer Network to create PPE during the pandemic.
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The Tate Britain
Adres: Millbank, London SW1P 4RG
Nearest tube station: Pimlico / Vauxhall
Ticket: Free

The Tate Britain maakt, samen met Tate Modern, Tate Liverpool en Tate St Ives, deel uit van
de Tate Gallery organisatie in Engeland.

26

Tot 2000 eerst genaamd de National Gallery of
British Art en daarna de Tate Gallery, is Tate Britain
gehuisvest op het terrein van de voormalige
Millbank Prison. Het hoofdgebouw is ontworpen
door Sidney R. J. Smith met een classicistische
zuilengalerij en een koepelgewelf. De bouw ving
aan in 1893 en het museum werd geopend op 21
juli 1897. Diverse uitbreidingen zijn in de loop der
jaren aan het museum toegevoegd, waardoor
langzaamaan sprake was van een complex aan
gebouwen. De centrale beeldengalerij werd
destijds ontworpen door John Russell Pope. Het museum werd in 2000 omgedoopt in Tate
Britain, vanwege de opening van Tate Modern aan de andere oever van de Theems. De
exposities zijn nu toegespitst op oudere en hedendaagse Britse kunst. De Clore Gallery uit
1987, ontworpen door James Stirling, herbergt werken van William Turner.
Tate Britain en Tate Modern zijn door een snelle bootverbinding via de Theems met elkaar
verbonden. De boot doet denken aan een haai die oprijst uit het water en is gedecoreerd
met spots, gebaseerd op schilderijen met eenzelfde thema van de kunstenaar Damien Hirst.
In de collectie van het Tate Britain veel 19e en 20e eeuwse kunst.
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Tate Modern (FREE)

Tate Modern in Londen, is het nationale museum van Groot-Brittannië voor internationale
moderne kunst en is, samen met Tate Britain, Tate Liverpool en Tate St Ives, deel van een
groep, die nu bekendstaat als de Tate Gallery. De tentoonstellingen zijn ondergebracht in
een voormalige elektriciteitscentrale, het Bankside Power Station, dat werd ontworpen door
Giles Gilbert Scott, de architect van het Battersea Power Station, en in twee delen gebouwd
tussen 1947 en 1963. De centrale werd gesloten in 1981. Het 99 meter hoge gebouw werd
verbouwd door de architecten Herzog & de Meuron (die ook het Vogelnest, het Olympisch
Stadion van Peking bouwden).
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Sinds de opening op 12 mei 2000 is het museum een populaire bestemming geworden voor
veel Londenaren en toeristen. De permanente collectie is gratis toegankelijk. De
permanente collectie beslaat onder andere futurisme, kubisme, surrealisme, abstract
expressionisme en minimal art. Je kunt er kunstwerken van Rothko, Pollock, Warhol,
Duchamp en Hockney zien. & Het museum bezit een geweldige bookshop.

Voor het museum ligt de beroemde Millenium Bridge, opgeleverd in 2000 met de opening
van het museum. Het is een ontwerp van de beroemde architect Norman Foster. Het was de
eerste nieuwe brug over de Theems in Londen sinds de Tower Bridge in 1894. Het noorden
van de brug eindigt bij de City of London School onder de St Paul's Cathedral. Het ontwerp
van de brug is zodanig dat er nog steeds uitzicht op de St Paul's Cathedral is. Het ontwerp
van de brug was het onderwerp van een wedstrijd die georganiseerd was in 1996 door
Southwark council. De winnende inzending kwam van het engineering en design bureau
Arup, architectenbureau Foster en Partners (met Norman Foster), en abstract beeldhouwer
Sir Anthony Caro. Omdat er beperkingen waren gesteld aan de hoogte van de brug, en om
het uitzicht te verbeteren, zijn de ondersteunende kabels van haar hangmechanisme onder
het loopgedeelte bevestigd. Dit geeft de brug zijn karakteristieke lage uitstraling. De brug
heeft twee pijlers en is gemaakt van drie hoofdoverspanningen van 81 meter, 144 meter en
100 meter (van het noorden naar het zuiden) met een totale lengte van 325 meter. Het
aluminium brugdek is vier meter breed. De acht hangkabels zijn aangespannen om een
kracht van 2000 ton te tillen; dat is genoeg om 5000 mensen tegelijkertijd op de brug te
laten verblijven.

EXPOSITIE: YAYOI KUSAMA | INFINITY MIRROR ROOMS SOLD OUT
TATE Modern: Bankside, London SE1 9TG, UK Nearest tube station: Southwark / Blackfriars

After her pumpkin-filled Infinity Room caused lengthy queues at the Victoria Miro gallery in
2016, Yayoi Kusama returns with another major exhibition, this time at the Tate Modern. Two
of her installations – the large Infinity Mirrored Room – Filled with the Brilliance of
Life and Chandelier of Grief, which gives the illusion of endless rotating chandeliers – this
year. The rooms will be presented alongside a small collection of photographs, some of
which will be going on display for the very first time.
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Wallace Collection
Adres: Manchester Square, London, W1U 3BN
Nearest tube station: Bond Street / Baker Street
Ticket: Free

De Wallace Collection is een nationaal Brits museum, gevestigd in het herenhuis Hertford
House aan de Manchester Gardens in Londen. De getoonde kunstwerken komen voort uit
de priv’ kunstverzameling van Richard Seymour-Conway, de 4e markies van Hertford (18001870). De collectie bestaat uit historische stukken (schilderijen, juwelen, porselein, meubilair,
wapenuitrusting en munten) uit de privécollectie van Richard Wallace. Het grootste deel
van de collectie is Franse 18e-eeuwse kunst met o.a. een statieportret van Lodewijk XV en
een wereldberoemd schilderij van Jean-Honoré Fragonard, de Schommel. Daarnaast telt de
collectie 26 schilderijen van Jean-Baptiste Greuze, dertig van François Boucher, van JeanAntoine Watteau zijn er tien; alleen het Louvre doet het beter met veertien doeken. Ook
Rembrandt, Willem van Mieris, Frans Hals en andere meesters zoals Diego Velázquez vullen
de collectie. Zijn weduwe schonk de collectie in 1897 aan het Rijk. Het museum opende zijn
deuren in 1900.

Links: de Schommel van Fragonard en rechts de indrukwekkende Neoclassicistische meubels

Expositie: INSPIRING WALT DISNEY

Inspiring Walt Disney: The Animation of French Decorative Arts displays American 20thcentury hand-drawn animation alongside French 18th-century art to reveal the surprising
and enchanting connections between these two artistic movements. Ticket: £10,30

DAMIEN HIRST | NATURAL HISTORY
Adres: Gagosian Gallery 6-24 Britannia St, London WC1X 9JD
Nearest tube station: King's Cross
Ticket: FREE
De werken van Damien Hirst waarbij hij dieren toont in formaldehyde zijn wereldberoemd,
maar vreemd genoeg was er nooit een overzichtstentoonstelling. Gagosian in Londen
brengt daar nu verandering in met de expositie Human Nature. Er zijn meer dan 20 werken
te zien die een periode van begin jaren negentig tot 2021 beslaan. Damien Hirst begon met
het gebruiken van formaldehyde in 1991 met de installatie The Physical Impossibility of
Death in the Mind of Someone Living, waarbij hij een ruim 4 meter lange tijgerhaai op sterk
water toonde.
Het werk zorgde direct voor een schok in de kunstwereld en ver daarbuiten. Wie Human
Nature bezoekt, zal geconfronteerd worden met de manier waarop wij mensen met dieren
omgaan. We stoppen ze in hokjes voor consumptie of vermaak en slachten ze als we ze op
willen eten. Als echter een kunstenaar een dood dier als kunstwerk toont, gaat hij daar voor
veel mensen te ver mee. Maar waar zit dan het verschil?
Damien Hirst durft ons op lugubere wijze de dood te tonen. Een einddatum van de expositie
is op het moment van schrijven nog niet bekend. Human Nature vormt een onderdeel van
een langlopende samenwerking dit jaar tussen Gagasion en Hirst, waarbij een aantal
bekende thema’s uit zijn oeuvre zal worden uitgediept.
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THE ART OF BANKSY Until 4th September 2022
Adres: 50 Earlham St, London WC2H 9LJ,
Nearest tube station: Covent Garden / Leicester Square
Ticket: £ 11,A massive Banksy exhibition has come to London featuring 80 of the artist’s original
works. The Art of Banksy, which has toured from Melbourne to Miami, is not authorised by
the artist and therefore not curated in collaboration with him (not really Banksy’s style is it?)
so all the pieces on show are loans from private collectors. In fact, the exhibition displays the
world’s largest collection of privately owned Banksy works. Prints, screenprints, sculptures,
canvasses and other unique pieces from 1997 – 2008 are on show, ranging from the iconic
‘Girl and Balloon’ ‘Flower Thrower’ and ‘Rude Copper’ to artworks rarely seen by the public.
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For the Record: Photography & the Art of the Album Cover

The photographers gallery
16-18 Ramillies Street, London W1F 7LW
Nearest tube station: Oxford Circus
Ticket: £5,For the Record: Photography & the Art of the Album
Cover celebrates the unique ‘object d’art’ that is the
Album Cover and reflects upon its role in shaping and
making artists - both in front of and behind the
camera.
For the Record brings together over 200 album covers, highlighting the central role
photography plays in defining artists and bands, and showcasing some of the most iconic
album covers of our times. While many of the ‘artistes on the covers will be instantly
recognisable, the exhibition illuminates the often overlooked and multifaceted
33

contributions of photographers and other visual artists to the identity of the ‘stars’ and the
labels themselves.
Featuring work from such photographic and artistic luminaries as Andy Warhol, Cindy
Sherman, David Bailey, David LaChapelle, Ed Ruscha, Elliott Erwitt, Guy Bourdin, Helen
Levitt, Irving Penn, Jeff Wall, Joseph Beuys, Juergen Teller, Lee Friedlander, Nan Goldin,
Richard Avedon, William Eggleston and more, many of whom had their careers launched
through their cover images, the exhibition also looks at the contribution of a range of
equally visionary, though perhaps lesser-known artists, photographers, graphic designers
and creatives.
The exhibition is arranged around a series of thematic-led ‘chapters’, presenting the physical
covers themselves, and exemplifying both singular and longer-term creative collaborations
such as Lee Friedlander’s symbiotic relationship with Atlantic Records (and including his
covers of such greats as Hank Crawford and Ray Charles) and Francis Wolff’s iconic black
and white work with the Blue Note jazz label (which in some cases features the original
working prints alongside the covers). The exhibition also considers the significance of the
visual iconography adopted by a range of other musical genres. While the highly stylised
graphics of the Hipgnosis design agency exemplified a technicolour, surrealistic, and
utopian imaginary world for Pink Floyd, other choices of artwork illustrate how the album
cover has repurposed and re-appropriated many of the century’s anonymous press and
social documentary images that have acquired symbolic status beyond their original
meaning. This is especially evident in the series of covers for historic blues recordings
released by the Yazoo label in the 1960s, featuring startling documentary images from Jack
Delano and Dorothea Lange (amongst others) reflecting the conditions in America’s deep
south.
Shining a light on the myriad ways this platform has been used by artists and labels, this
extensive presentation offers a love letter to the much-prized 30cm x 30cm square format
that is the Album Cover, while offering a fascinating journey through significant moments in
musical, artistic and cultural history.
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Kensington Palace
Adres: Bayswater Road, access Kensington Gardens
Nearest tube station: Queensway Station / High Street Kensington
Ticket: £20,Kensington Palace is een koninklijke residentie in de Kensington Gardens in de Royal
Borough of Kensington and Chelsea in Londen. Vanaf de 17e eeuw was het een residentie
van de Britse Koninklijke familie. Tegenwoordig is het de officiële verblijfplaats van William,
hertog van Cambridge en Catherine, hertogin van Cambridge en hun kinderen, Prins Harry,
de Hertog en Hertogin van Gloucester, de Hertog en Hertogin van Kent en Prins en Prinses
Michael van Kent. Kensington Palace wordt ook gebruikt als onofficiële basis door Zara
Phillips. Tot 1997 was het de officiële residentie van Diana, Prinses van Wales, tot 2002 van
Prinses Margaret en tot 2004 van Prinses Alice.
An unseen photo of Princess Diana is going on show
at Kensington Palace
It’s part of a new royal photography exhibition
Royals fans, rejoice. A stunning photograph of the late
Princess Diana, which has been hidden away in a
personal archive for decades, is set to go on show to the
public for the first time.

have to admit: it really is a cracker.

Dripping in elegance, the black-and-white profile
portrait was taken by the celebrated photographer
David Bailey as part of a 1988 sitting commissioned by
the National Portrait Gallery. After being stored in
Bailey’s personal archives for years, it will be unveiled
this Friday (March 4) at Kensington Palace as part of a
new exhibition, ‘Life Through a Royal Lens’. And we

The exhibition will display a series of iconic and never-before-seen royal photographs from
the reign of Queen Victoria up to the present, intimately exploring the lives of the royal
family, both on and off duty. As well as work by renowned photographers such as Cecil
Beaton, Lord Snowdon, Rankin and Annie Leibovitz, images taken by members of the family
themselves will be shown, including some snaps by the Duchess of Cambridge, who has
shared personal photos of her children. Kensington Palace from Mar 4-Oct 30. Entry is
included in palace admission.
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WARENHUIZEN
Harrods
Adres: Brompton Road
Nearest tube station: Knightsbridge
Harrods is een warenhuis dat gespecialiseerd is in luxegoederen op Brompton Road in de
Londense wijk Knightsbridge. Buiten het warenhuis omvat het Harrods concern ook een
bank (Harrods Bank), een vastgoedbedrijf (Harrods Estate) en een luchtvaartbedrijf (Air
Harrods). In 1835 startte Charles Henry Harrod, een thee- en kruideniersgroothandelaar, een
winkel tegenover zijn woonhuis in Stepney in het Londense East End. Hij maakte zich
zorgen omwille van een cholera-epidemie in Londen en hij verhuisde in 1849 naar de toen
nog rustige Brompton Road om daar een kruidenierszaak over te nemen. Samen met de
wijk groeide ook zijn handel en nam hij de aanpalende gebouwen mee op in zijn zaak.
Het warenhuis staat in de wereld bekend als het warenhuis waar je alles kunt kopen.
Designer kleding en Food Hall
Dames en heren geïnteresseerd in designer kleding kunnen in Harrods hun hart ophalen.
Het warenhuis heeft onder andere kleding en accessoires van Alexander McQueen,
Burberry, Chanel, Michael Kors, Ralp Lauren, Yves Saint Laurent en Antonio Berardi in hun
collectie.
Vergeet ook niet de benedenverdieping te bezoeken, waar je kunt genieten van heerlijk
eten en drinken in de legendarische Food Hall en diverse restaurants en cafe’s.
Openingstijden Harrods Londen
Harrods is gevestigd in 87-135 Brompton Road, Knightsbridge. Van maandag tot en met
zaterdag is het warenhuis geopend van 10:00 tot 20:00 uur. Op zondag opent men haar
deuren om 11:30 uur en sluit men om 18:00 uur. Tijdens de kerstperiode is Harrods tot en met
21:00 uur geopend.
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Liberty
Liberty is het favoriete warenhuis van veel Londenaren. Niet alleen vanwege het
prachtige assortiment, maar ook vanwege de sfeer en het indrukwekkende pand in
tudorstijl, dat in 1924 gebouwd is met het hout van twee oorlogsschepen. Je vindt hier alles
onder één dak: kleding, accessoires, cosmetica, meubilair, kantoorartikelen en de
beroemde Liberty-stoffen.

regent street, w1b, Nearest tube station: oxford circus

Dover Street Market
Modeontwerpster Rei Kawakubo van Comme des Garçons heeft met Dover Street
Market een totaal nieuw winkelconcept neergezet. Het is geen markt, maar een bijzonder
mini-warenhuis. Dit is Londens allerbeste, cutting edge-modebestemming. Bovenin
zit Rose Bakery, waar je overheerlijke worteltjestaart kunt eten.

18-22 haymarket, sw1y, Nearest tube station: green park
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Fortnum & Mason
Het warenhuis Fortnum & Mason laat je letterlijk van het oude Engeland proeven. Hier
hebben ze genoeg lekkernijen om hele koffers mee te vullen. Er zijn verschillende
restaurants, waaronder The Diamond Jubilee Tea Salon waar een heerlijke afternoon tea
wordt geserveerd. En vergeet ook niet de prachtige etalages te bewonderen, die met name
tijdens de kerstperiode subliem zijn ingericht.

181 piccadilly, w1a, Nearest tube station: green park/piccadilly circus

House of Hackney
Het koppel Javvy M Royle and Frieda Gormley richtte in 2010 House of Hackney op: een
klein designerwarenhuis met louter Engelse ontwerpen. Van meubels, woonaccessoires,
kleding tot stoffen, behang en papier; allemaal voorzien van een prachtige print.

131 shoreditch high street, Nearest tube station: shoreditch high street
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Harvey Nichols
Fashionista’s winkelen bij warenhuis Harvey Nichols, waar je alle bekende exclusieve
modemerken kunt verwachten. De vijfde verdieping is geheel gewijd aan een
delicatessenwinkel, restaurants en een heel fijn terras.

109-125 knightsbridge, sw1x, Nearest tube station: knightsbridge

Selfridges & Co
SelfridgesMet ruim 50.000 m2 winkeloppervlakte is Selfridges & Co het op één na grootste
warenhuis van Londen, na Harrods. Het grote winkelparadijs dat al sinds het begin van de
20e eeuw te vinden is aan Oxford Street, heeft een uitgebreid aanbod van designer mode en
accessoires. Zowel dames en heren kunnen hier urenlang shoppen en vinden hier kleding,
schoenen en parfums van alle bekende topmerken. Zo vindt je er grote afdelingen van
onder meer Chanel, Armani, Vivian Westwood en Ralph Lauren.
Ook heeft het warenhuis een uitgebreide food afdeling, waar je bijzondere gerechten en
delicatessen kan proeven en kopen.
Selfridges is in 2013 opnieuw uitgeroepen tot beste warenhuis ter wereld. Selfridges aan
Oxford Street is 7 dagen per week geopend. Van maandag tot en met zaterdag zelfs tot 10
uur 's avonds.

400 Oxford Street, Nearest tube station: Bond Street
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Waterstone’s Piccadilly
Liefhebbers van boeken en verhalen opgelet: Waterstone’s is voor de echte boekenwurm
een must! Het pand, dat verdeeld is over zes verdiepingen, staat vol met boeken, strips en
zo’n beetje alles dat met lezen te maken heeft. De boekenwinkel kent circa 200.000
verschillende titels, voor ieder wel wat wils. Ook als je niet van lezen houdt is het zeker de
moeite waard om even binnen te gluren. Het gebouw is namelijk zowel van binnen als van
buiten prachtig vormgegeven.

203-206 Piccadilly , Nearest tube station: Piccadilly Circus

Hamleys
De speelgoedzaak van Londen opende in 1760 de deuren met maar één nobel doel: een
glimlach laten verschijnen op de gezichten van kinderen. In 1881 werd Hamleys geopend op
Regent Street. Oprichter William Hamley is inmiddels al niet meer onder ons, maar zijn
nalatenschap wel. De winkel is uniek, ziet prachtig uit en bezorgd niet alleen kinderen een
glimlach, maar ook volwassenen.
Enorm leuk om doorheen te lopen en je weer jong en zorgeloos te voelen. Bovendien de
perfecte gelegenheid om alvast een origineel cadeau te scoren voor kinderen,
neefjes/nichtjes of gewoon jezelf. De winkel kent zeven verdiepingen, dus keuze genoeg!
Zorg ervoor dat je niet verdwaalt raakt, want ’s nacht kom je misschien wel Marv en Harry
tegen.

188-196 Regent Street , Nearest tube station: Oxford Circus
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SHOPPING STREETS
Bond Street
Nearest tube station: Bond Street
Als je denkt dat alleen Milaan de stad is van grote merken, dan heb je het goed mis.
In Bond Street barst het namelijk van merken als Prada, Chanel, Versace en Louis
Vuitton. Uiteraard peperduur, maar wel leuk om eens doorheen te wandelen.
Bovendien is de kans groot dat je een bekend persoon tegen het lijf loopt. ‘S werelds
beste designers en celebrity worden hier maar al te vaak gespot.

Carnaby Street
Nearest tube station: Oxford Circus / Piccadilly Circus
140 winkels, restaurants, bars en leuke terrasjes. Deze buurt is te vergelijken met
Bond Street als het gaat om winkels en merken. Carnaby Street staat namelijk bol
van de jonge ontwerpers die hier de kans krijgen om hun collectie te laten zien. Dit
betekent dat de kleding een stuk betaalbaarder is dan de eerder genoemde
winkelstraat, en wellicht over enkele jaren flink wat geld waard is. Verder bestaat het
aanbod uit leuke boetiekjes, cosmetica-winkels en sneakerswinkels. Dus ook als je
op zoek bent naar nieuwe schoenen ben je hier aan het juiste adres
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Oxford Street
Nearest tube station: Oxford Circus
Vooral ’s avonds is deze winkelstraat prachtig om te zien. Oxford Street ontvangt
jaarlijks tweehonderd miljoen bezoekers en beslaat meer dan vijf miljoen vierkante
meter aan winkels. Je hebt hier keuze uit meer dan driehonderd winkels: Van grote
warenhuizen tot bekende ketens als Zara en H&M. Vergeet tijdens je bezoekje aan
deze winkelstraat niet alleen je portemonnee, maar ook je fotocamera mee te
nemen.

Westfield Mall London
Nearest tube station: Bush Market / Wood Lane
Als we de website mogen geloven is dit het grootste winkelcentrum van Europa.
Nog wel tenminste, want Engeland hoort niet meer bij Europa. Hoe dan ook: wij zijn
er nog nooit geweest, maar volgens onze uiterst betrouwbare bronnen vind je hier
meer dan 300 winkels. Van (jonge) designers tot de welbekende winkelketens als
Sting, H&M en Zara. Uiteraard zijn merken als Burberry, Louis Vuitton, Tiffany & Co.
ook aanwezig met hun winkels.
Owja, Westfield London geeft ook huisvesting aan een van Europa’s meest hightech bioscopen. Adres: Ariel Way, White City, London W12 7GF
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SOHO
Nearest tube station: Tottenham Court Road / Piccadilly Circus
Soho is de beroemdste van alle kosmopolitische gebieden van het moderne Londen.
Gelegen in de buurt van het leuke West End, is het algemeen bekend als Theatreland. Soho
is ook de oudste buitenlandse wijk. Al meer dan drie eeuwen stromen immigranten
hierheen. Helaas is de unieke sfeer van het gebied deels verloren gegaan door de
toenemende gentrificatie van Londen. Het Soho van vandaag is grotendeels gericht op
detailhandel en dienstverlening voor rijke toeristen, met een lokale bevolking van slechts
3.000. Soho is zo’n wijk, doordrenkt van cultuur, bohémien en geschiedenis. Soho zit vol
restaurants met eten van over de hele wereld, bars, beroemde pubs, winkels en tientallen
theaters.
Soho is Londens bekendste uitgaanswijk. Uitstekende restaurants, cafés, bars, theaters,
nachtclubs en bordelen, hier kan en mag het allemaal. De wijk staat vooral bekend als het
theaterdistrict, de rosse buurt en om zijn kleurrijke homoscene. Chinatown wordt ook vaak
geassocieerd met Soho en is beslist een bezoekje waard.
Soho ligt in het hart van het Londense West End en is een klein gebied van 2,6 vierkante
kilometer, begrensd door de beroemde Oxford Street en Regent Street, die gemakkelijk
kunnen worden bewandeld.
De hipper dan hippe merken die je in Londen vindt, mogen dan wel overal ter wereld te
vinden zijn, de winkels op Oxford Street en Regent Street blijven een niet te missen
belevenis. De meest iconische adressen – denk maar aan de immense flagshipstore van
Topshop of het shoppingwalhalla Selfridges – vind je allemaal in dit levendige deel van het
stadscentrum. Maar zelfs de meest geharde fashionista heeft soms een break nodig. Wordt
het allemaal even teveel? Er zijn tal van plekjes rond Oxford Circus om op adem te komen.
Of je nu op zoek bent naar een verkwikkende cocktail of wat culturele inspiratie, wij
vertellen je hoe je deze must-do shoppingtrip overleeft.
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Leukste wijken & Markten
CAMDEN MARKET, Eén van de leukste markten in Londen
Adres: Camden High Street, Camden Town, London.
Nearest tube station: Camden Town

Camden Markets in Camden Town, Londen.

Naast de hippe wijk Shoreditch is er nog een
wijk in Londen die je zeker bezocht moet
hebben tijdens je citytrip. De wijk Camden
Town ligt ten noorden van het centrum van
Londen en staat bekend als één van de hipste
wijken van de stad. Dit voornamelijk vanwege
de levendige Camden Market, in totaal zes
markten die zeven dagen per week geopend
zijn. Wij bezochten onder andere de
Streetfood Market en konden ons plezier niet
op. In dit artikel lees je alles over de gezellige

Hoe kom je bij de Camden Market?
Vanaf het metrostation van Camden Town loop je door de Camden High Street recht
op de Camden Markets af. Camden High Street is een lange winkelstraat die vol is
gebouwd met schoenenwinkels, tattooshops, restaurantjes/pubs en souvenirswinkels.
De gebouwen staan vooral bekend vanwege de gevels welke in allerlei kleuren zijn
geverfd met de meest gekke opdrukken. Meteen wanneer je het metrostation
uitloopt zul je merken dat Camden Town een populaire toeristische attractie is. Schrik
niet van de drukte op het station, maar volg gewoon de stroom mensen door de
Camden High Street en laat je meeslepen naar de gezellige Camden Markets. Het
metrostation is soms zo druk dat het enkel open is voor mensen die naar de Camden
Markets gaan. Wanneer je weer terug wilt naar het centrum zul je door moeten lopen
naar het volgende metrostation Chalk Farm, een paar kilometer ten noordoosten van
Camden Town.
Camden Lock Market Londen
De Camden Market is onstaan in 1974 toen het begon met een simpele markt voor
levensmiddelen. In de loop der jaren is de markt uitgegroeid van een kleine
zondagmarkt naar een popluaire attractie. De Camden Town market zijn geen
aanrader voor mensen die rust willen zoeken. Je moet hier vooral heengaan voor het
overheerlijke eten en de gezellige sfeer. Ik raad je wel aan om de Camden Town
markets doordeweeks te bezoeken en niet in het weekend. In het weekend schijnt het
namelijk helemaal niet te doen te zijn met de drukte en moet je doorlopen naar het
volgende metrostation om weer terug te kunnen naar de stad.
De verschillende markten in Camden Town
Camden Market bestaat in totaal uit zes verschillende markten waaronder de Camden
Lock Market, Camden Stables Market en Camden Canal Market. Onze favoriete markt
is de Camden Streetfood Market met tientallen kraampjes die allemaal wereldse
gerechtjes bereiden. Denk aan Spaanse tapas, Dutch pancakes, (poffertjes)
Amerikaanse burgers en de lekkerste taartjes en koekjes.
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De overige markten in Camden Town zijn deels overdekt en je kunt het zo gek niet
bedenken of je kunt het hier aanschaffen. Een toffe market is de Camden Stables. Hier
vind je bijvoorbeeld kleding, sieraden en tassen, maar ook een aantal
antiekkraampjes, tweedehands kleding en restaurantjes. Voor de hipste kleding moet
je zijn bij de Buck Street Market.

COVENT GARDEN
Nearest tube station: Covent Garden / Leicester Square

Filled with restaurants, bars, markets and boutiques, London's premier tourist center offers
fabulous shopping by day, and the destination of theatergoers and patrons of the Royal
Opera House by night.
Set in London’s West End, Covent Garden is a vibrant, must-see destination for anyone who
enjoys shopping, theatre, restaurants, bars, history and culture. Things to see in and around
Covent Garden include the London Transport Museum, the Royal Opera House, Somerset
House and Covent Garden Market.
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Jubilee Market
If it’s little souvenirs, antiques or bobbleheads of the queen, Jubilee Market in Covent Garden
is your place to go. It’s got a stall for everyone. Here, they have daily markets that tend to
close between 5-7 pm each evening, so it doesn’t matter what day you visit, as long as it’s
not too late.
If it’s the antiques you’re after, head across on a Monday when they specialise in these. If it’s
craft stalls you’re after, pop across on Saturday or Sunday. Whatever the day, it’s totally easy
to visit and easily up there as one of the best things to do in Covent Garden if you want a
little trinket to take home.
Apple Market Covent Garden
Built way back in the 1800s, the Apple Market is easily the most iconic and one of the best
things to do in Covent Garden. Perched right in the heart of the neighbourhood, it’s filled to
the brim with indie market stalls, boutique shops and some proper quirky places to boot!
For instance, the Apple Market is home to the UK’s very first Moon Moomin Store and highend designers all nestled within the tiny little alleys.
Take a wander around, stroll through the street performers and enjoy the beauty of this part
of London.
Neal’s Yard
Another one of the best things to do in
Covent Garden has to be a visit to Neal’s
Yard and Neal Street itself. All around this
little area is a treasure-trove of quaint little
shops, quirky boutiques and loads of
different cafes and foodie haunts to try.
Once you’re here, don’t forget to visit the
Tea House on Neal Street that sells a huge
range of teas from all around the world.
Now, being a Brit (and a firm lover of all
things tea), this is easily one of my favourite
spots.
Afterwards, pop into Monmouth Coffee (on Monmouth Street) for the perfect, midafternoon pick-me-up and hop on over to The Barbary. Here, they serve some of the tastiest
north-African dishes in London, all with a Berber-flair.
If it’s beauty you’re after, head straight over to Neal’s Yard Remedies & Therapy Rooms,
which is uh-mazing to grab a few of their skincare products.
Where is Covent Garden?
Bordered by St Martin’s Lane to the west, the Strand to the south, Aldwych to the east and
Seven Dials and The Yards to the north, Covent Garden is ideally placed within London’s
West End.
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The main Covent Garden neighbourhood is centred around the historic Covent Garden
Market and its sprawling traffic-free Piazza. Upscale fashion and beauty boutiques,
restaurants and bars line the streets that connect the Piazza to nearby shopping and
entertainment districts, such as The Opera Quarter, The Yards and Seven Dials. This historic
area is also within easy walking distance of Soho, the river Thames, Leicester Square and
Trafalgar Square.

BOROUGH MARKET, London Bridge
Nearest tube station: London Bridge and Southwark
A haven of fresh produce, including
cheese, bread, cured meats, pastries and
sandwiches, there isn't much you won't
find at one of London's most iconic
markets. It's also an Instagrammer's
paradise, so if you’re heading there to buy
supplies for a weekend brunch, our advice
is to visit early in the morning to avoid the
chaos.
Alongside dinner essentials, the
Southwark-based market is sprawling
with street food vendors, bars and
restaurants. You can try everything from
gently smoked ham at Alpine Deli to French wines at Bedales of Borough – and don’t miss
the incredible puddings at Humble Crumble. What better way to spend a day than eating
your way around London’s most diverse food spot?

WHERE: Borough Market, 8 Southwark St, London SE1 1TL
WHEN: Open Monday-Thursday, 10am-5pm; Friday, 10am-6pm
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SHOREDITCH
Nearest tube station: Old Street / Liverpool Street / Shoreditch High St
You’ll never be short of things to do in Shoreditch, East London. As the creative hub of the
area, it’s home to an eclectic – and often eccentric – array of attractions. So whether you
want to see some of the best street art in London, embark on an epic pub crawl or taste the
street-food delights of Brick Lane, here are the top things to do in Shoreditch.

The East End is like a living art gallery, which means you should take of a couple of hours to
pound the pavements in search of the best street art in Shoreditch. Head to Rivington Street
to see an original Banksy or Shoreditch High Street to see the sculptured faces of Gregos Art.
Better yet, forge your own path and see what you can discover.
Shop Shoreditch in style
Shoreditch is a goldmine for one-of-a-kind clothes and accessories, with more independent
boutiques and vintage shops than you can shake a second-hand hat at. Try ATIKA, formerly
Blitz London, which is one of the biggest vintage shops in Europe. Weekend bargain
hunters click elbows at Brick Lane’s Sunday market, where you can sample street food to
celebrate your latest find. Fans of contemporary clothing head to Redchurch Street, which
also has a make-your-own perfume lab called Le Labo.
Just one visit and you see why this is one of the most popular weekend markets in London.
Vendors flanking the narrow street sell everything from succulents and houseplants to
opulent bouquets, bulbs and herbs. Getting here is easy; it’s only a five-minute walk from
Hoxton and Shoreditch High Street railway stations on the East London line. It’s always fun
listening to the shouts of traders who’ve been manning their stalls for decades.
Taste the delicious street food of Brick Lane
Shoreditch is as famous for its street food as it is street art. A post-club breakfast trip to Brick
Lane bagel institution Beigel Bake is a classic end to a late, great East End night out (it
opens at 6am). If you can stay up a bit longer, browse the Sunday market for global street
food such as Canadian poutine (French fries, cheese curds and gravy) and Thai delicacies. In
winter, or rainy weather, head to the enclosed market areas, such as Backyard Market or
Sunday Upmarket.
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Old Spitalfields Market
Nearest tube station: Liverpool St • 6 min walk / Shoreditch High St • 6 min walk
Open 7 days a week, it is the perfect
antidote to the high street. We bring
together small producers with local
creatives and artisans, original independent
retailers and a few well-known brands under
one historic roof. Our daily market is home
to a selection of carefully chosen traders,
craftsmen, artists and artisans alike, picked
for the quality of their product, and the
stories they have to tell. We are interested in
how things are designed, the creative
process and the interesting people who produce the products you’ll find here. We champion
quality and responsibly sourced products and we assess each operator individually on this
basis. In the centre of the market floor you will find our ten fully fitted kitchens where we
showcase exceptional contemporary and authentic cooking. We are proud to offer new
levels of quality and variety in the dishes prepared by our chefs and operators, many of
whom have already established great name.
BOXPARK NOT SOME RUN-OF-THE-MALL SHOPPING CENTRE.

Adres: 2-10 Bethnal Green Rd, Hackney, London E1 6GY
Nearest tube station : Shoreditch High Street

launched the world's first pop-up shopping mall in Shoreditch back in 2011, and has since
become a staple of the East London scene. The retail revolution built from shipping
containers effortlessly fuses the concepts of the modern street food market and the pop-up
shopping destination.

With its unique approach to shopping and dining, BOXPARK gives you a variety of both
familiar and independent brands to shop along with the convenience of stopping for a bite
to eat. The award-winning site stands proudly in the heart of London’s Shoreditch and is
home to a community of carefully selected brands specialising in fashion, arts, food and
drinks.
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LEADENHALL MARKET
Adres: Whittington Avenue en Gracechurch Street.
Nearest tube station: Monument / Bank

De Leadenhall Market in de City of London is één van de mooiste Victoriaanse markthallen
van Londen. De Leadenhall Market is gericht op de bankiers van de City en het is er dan ook
vooral druk tijdens de lunch. De Leadenhall Market is een mooie 19de-eeuwse markthal in
de City of London. Het gebouw heeft een prachtig koepelvormig dak van glas en ijzer. In
Leadenhall Market zijn de winkels, restaurants en pubs gericht op de lunchpauze van de
omliggende kantoren in de City. Als de banken in de City sluiten is het erg rustig in de
markthal.
Vervoer en openingstijden.
Op werkdagen is er iedere dag een markt waar zowel toeristen als personeel van
omliggende kantoren als die van Lloyds en de Bank of England op af komen.
De Leadenhall Market is gebruikt als decor voor Diagon Alley in de film Harry Potter en de
Philosopher’s Stone. Een aantal winkels komen ook in andere Harry Potter films voor. Verder
reedt Angelina Jolie als Lara Croft in de film Tomb Raider dwars door Leadenhall Market. De
pub The Lamb Tavern was het decor van twee films.
De markt in Leadenhall Market.
Op de markt van Leadenhall Market wordt vooral kwaliteit verkocht. Hier koopt u heerlijke
warme pasta, kaas, vis en delicatessen. De markt vindt iedere werkdag plaats tussen 11:00 en
16:00 uur. Deze openingstijden zijn gunstig voor de bankiers en kantoorpersoneel van de
City of London. Tijdens de lunchpauze kan het er dan ook erg druk zijn.
De winkels, pubs en restaurants van Leadenhall Market.
De Leadenhall Market ligt in de City of London tussen de kantoren van zo'n 500 banken en
verzekeringsmaatschappijen. De klanten van de winkels, restaurants en pubs in Leadenhall
Market werken hier en wonen elders in of buiten Londen. De winkels zijn gericht op de
behoeften van klanten uit de City. Zo zijn er delicatessenwinkels als Cheese At Leadenhall
(kaas en wijn), Paul UK (Frans gebak en broodjes) en de wijnwinkels als Wine Rack en
Oddbins. En voor een nieuwe pen gaat u natuurlijk naar The Pen Shop.
Lekker eten in de Leadenhall Market.
Voor een ontbijt of lunch heeft u op de Leadenhall Market een ruime keuze. Zelfs de slager
op Leaden Market (Butcher at Leadenhall ) heeft een terrasje waar u een broodje kunt eten.
Op Leadenhall Market kunt u o.a. eten in Regis Snack Bar, Chop'd (gezond fastfood bestaat
echt), Market Café (voor sandwiches), Lamb Tavern, Luc's Brasserie, Broker's Wine Bar &
Restaurant, M Bar en het restaurant Chamberlains.
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PORTOBELLO MARKET
Nearest tube station: Notting Hill

Portobello is one of London’s street markets situated on Portobello Road, north of Notting
Hill. At the south end of the street you’ll find mainly antiques, in the middle you’ll smell the
fresh fruit and vegetables and to the north end are the bric-a-brac and unusual small
collectibles.
Saturday is the best day by far to visit Portobello market. On Saturday the market is huge
with over 2000 stalls, selling everything from lace, books, collectibles, clothing and more.
Expect to see thousands of people searching for bargains or buying unique one-off pieces.
Portobello Road market is a place to immerse yourself in the atmosphere and with a little
patience, find yourself a special keepsake or bargain. If you want to avoid the crowds on
Saturdays, its best to arrive before 11.30am.
The market is open 9am-6pm Monday to Wednesday, 9am-1pm on Thursday, 9am-7pm
Friday, and Saturday. The antique part of the market is only open on Saturdays. You can walk
to the market from Notting Hill underground station (just follow the crowds) in about 5-10
minutes. If you’re starting at the north end, then Ladbrook Grove tube station is nearby. If
you happen to be staying in Bayswater, you can easily
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FOODCOURTS
Kingly Court
Adres: Kingly St, Carnaby, London W1B 5PW
Nearest tube station: Oxford Circus / Piccadilly

Carnaby’s iconic Kingly Court is a three-storey alfresco food and dining destination in the
heart of London’s West End. The unique food hub brings 25 of the best international
concept restaurants, bars and cafés situated in a buzzing courtyard, which enjoys an openair al fresco vube throughout the summer months and stays covered but cosy in the winter.
All of Kingly Court’s restaurants have been carefully chosen to offer a unique dining
experience that can’t be found anywhere else in London. As well as free WiFi, the central
seating area allows year-round al-fresco dining, just two minutes from Oxford Circus and
Piccadilly tube stations.

Seven Dials Market
Adres: Earlham street / LONDON WC2H 9LX
Nearest tube station: Covent Garden / Leicester Square / Holborn

TASTES LIKE LONDON. Proudly serving independent food and drink inside and outside the
fruitiest food hall in town! SERVING UP JOY! Bringing you the taste and experience of
independent London via 2 bars and 11 juicy micro-restaurants! We mainly take walk-ins only,
but we do hold back a small number of bookable tables for large groups. These tables are
can be reserved, with a prepaid bar tab, to use on the night!

Market halls VICTORIA
Adres: 191 Victoria street / LONDON SW1E 5NE
Nearest tube station: Victoria station

DANCE HALL TURNED EPIC FOOD HALL. OUR VICTORIA DESTINATION SHOWCASES A
DIVERSE AND ECLECTIC OFFERING OF FOOD AND DRINK ACROSS THREE FLOORS IN A
BEAUTIFUL EDWARDIAN BUILDING. SOAK UP THE SUNSHINE ON OUR STUNNING ROOF
TERRACE. 1 ROOF TERRACE / 8 KITCHENS / 60+ DISHES

Market halls OXFORD STREET
Adres: 9 Holes street / LONDON W1G 0BD
Nearest tube station: Oxford Circus

LOCATED A STONE’S THROW AWAY FROM OXFORD STREET, THIS 430 CAPACITY
DESTINATION BOASTS A STUNNING RECENT REFURBISHMENT. EAT, DRINK, DINE & RELAX
WITH EIGHT CREATIVE KITCHENS AND AN INNOVATIVE DRINKS MENU. 2 BARS / 8
KITCHENS / 60+ DISHES

Mercato Metropolitano
Adres: 42 Newington Causeway, London SE1 6DR
Nearest tube station: 5–10 minute walk from Elephant & Castle station

One of the coolest food markets in the city (and strangely still something of a secret to nonlocals), Mercato Metropolitano is an enormous venue housed in and around an old paper
factory. The focus here is on serving natural foods that are sourced locally, and keeping
waste to a minimum. It's mainly Italian fare, including an Italian food store alongside the
stalls, but you’ll also find options ranging from Vietnamese to Argentinian to Turkish.
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Dinerama
Adres: 19 Great Eastern St, London EC2A 3EJ
Nearest tube station: 5 minute walk from Shoreditch High Street station

Probably the best street food market in East London (no mean feat, considering the
competition), graffiti-covered Dinerama occupies two open-air levels in the heart of
Shoreditch. The choice is immense, in terms of quantity and quality, with offerings from
Babek Brothers (gourmet kebabs), Thunderbird (chicken never tasted so good) and Chin
Chin Labs (ice cream meets science). For drinks, there are 10 bars to choose from, and the
venue hosts regular events. (only open in spring -summer)

Bang Bang Oriental Food Hall
Adres: 399 Edgware Rd, London NW9 0FH
Nearest tube station: 10 minute walk from Colindale station (tube)

Easily the biggest oriental food hall in London, Bang Bang contains 27 Asian restaurants and
stalls across two levels, under one enormous roof. On the ground floor you’ll find the Golden
Dragon, a Chinese restaurant serving classic dishes and with room for 360 diners. The top
floor hosts the remaining vendors, which between them sizzle up cuisine from the rest of
Asia, including India, Japan, Indonesia and Taiwan.

HIDDEN GEMS:
The Graffiti tunnel
Leake Street
Nearest tube station: Waterloo

Also known as ‘Leake Street Arches’ and ‘The Vaults’, this tunnel of street art is the longest
legal graffiti wall in London while also being a buzzing destination that celebrates urban art
and entertainment. You’ll find these walls of unbelievable artwork right underneath
Waterloo Station, and you may even get a glimpse of local artists working on new pieces
while you’re there. It’s essentially a free art gallery and anyone is welcome to bring some
spray cans and get to work, as long as you stick to the rules. With the artwork changing
everyday as new artists discover the underground scene, you’ll hardly ever see the same
graffiti on consecutive days. Thousands of people a day walk over this hidden art gallery, but
now you’re in the know, next time you pass through Waterloo make sure you stop by.
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Sky Garden
@ the top of 20 Fenchurch Street in London
Nearest tube station: Monument
High above 20 Fenchurch Street from the arched windows of the iconic Walkie Talkie
building, you can gaze across London’s famous skyline and some it’s other ridiculously*
named buildings like The Shard, The Gherkin, and The Cheesegrater. Due to its amazing city
centre location, most other famous London landmarks are also easily spottable including
the beautiful Tower Bridge, Tower of London, London Eye, HMS Belfast, and St. Paul’s
Cathedral.
Sky Garden, located in the Walkie Talkie just across the river in the City, also offers stunning
views across London. And what’s more, it’s free to experience this indoor jungle. Aim to get
here just before sunset, and watch the sun go down over the city. Sky Garden is also home
to an upmarket restaurant, if you’re looking to make a special night of it, as well as regular
live music gigs, sunrise yoga and more.
Access to the Sky Garden is free of charge on weekdays 10am-6pm and weekends 11am-9pm
Tickets are currently available to book up to three weeks in advance. Tickets are only valid for
the date and time stated on the ticket and have a time limit of 1hr from time of entry.

Kyoto Garden
Holland Park, Holland Park Ave, London W11 4UA
If you don’t fancy yourself a thrill-seeker
and you’re not in search of busy clubs
and pubs, the gorgeous greeneries
around London are perfect places to
escape to for peace and quiet. Perhaps
you’re heading to the city for a
weekend break after months of stress
at work. Well look no further than the
beautiful and tranquil Kyoto Garden.
This quiet corner of London can be
found hidden away in the historic
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Holland Park, close to the Park Grand Lancaster Gate London. The Garden has a rich history
and is full of wondrous beauty, so we’ve put together a useful guide for you to get a closer
look before your visit.
The unique thing about Kyoto Gardens is the design and feel of the grounds. It’s as if the
designer has created a hidden pocket of Japan in the middle of London. With traditional
Japanese ornaments and a gorgeous carp pond, the garden is a peaceful paradise full of rich
history and authentic design. It’s easy to close your eyes and feel as if you’d been
transported to Japan without ever leaving London!
What’s great about this quiet little green getaway is its size. Because it’s considerably
smaller than some of London’s other famous natural spaces like Hyde Park, it’s tranquil and
calming. You will often find the garden almost empty depending on the time of day, which
means you can spend time walking through the grounds in peace, savouring the space and
the opportunity to wind down and calm the mind.

Shoreditch
Tegenwoordig klopt het creatieve hart van Londen in het gebied ten oosten van The City,
rond Old Street en Shoreditch Highstreet, waar toonaangevende ontwerpbureaus van
Jasper Morrison en Lee Broom worden afgewisseld met trendy cafés, barbiers, cocktailbars,
koffietentjes en biologische supermarkten. Na Carnaby Street in de sixties, the King’s Road
in de jaren zeventig en Notting Hill in de nineties is het nu de beurt aan Oost-Londen. De
Oost-Londense wijken Shoreditch, Hoxton en Dalston doen bijna wekelijks stuivertje
wisselen voor de titel ‘hipste wijk van Londen’. De Londenaren zelf roepen alweer dat
Shoreditch niet meer is wat het 10 jaar geleden was en zijn meer noordwaarts gegaan naar
Stoke Newington en oostwaarts naar Homerton. Oost-Londen bevat bebaarde mannen in
skinny jeans en vrouwen met knotjes en bakeliet brillen. Elke week opent er wel een nieuwe
conceptstore of hip restaurantje, al dan niet tijdelijk. Grote winkelketens ontbreken. Het
heeft daardoor een dorpsgevoel; de mensen zijn vriendelijk, er wordt veel gefietst en de
mensen gebruiken de terrassen als hun huiskamer. Veel jonge modelabels en
designstudio’s zijn in Oost-Londen neergestreken, er zijn marktjes, pop-uprestaurants,
vintagewarenhuizen en de kunst van Banksy ligt letterlijk op straat.
Shoppingadressen: Albion (café en winkel) Artwords Bookstore (designtijdschriften en
kunstboeken) Barbour and Parfour (kapper/bioscoop/coffeebar) Charlene Mullen (modern
Brits textiel) Darkroom (kunst, mode en sieraden) Folk (kleding) Hostem (kleding) Jasper
Morrison (‘supernormal’design) Labour and Wait (mooie voorwerpen voor huis en tuin) Lee
Broom (succesvol interieur- en productontwerper) Leila’s Shop (café) SCP Est
(interieurdesign)
Cafés en Restaurants: BrewDog – Cereal Killer Café – Hightjar – Old Shoreditch Station –
Oslo- Street Kitchen – The breakfast Club – The Clove Club
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