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Veelgestelde vragen
 - Wat is het beste seizoen om erheen te reizen?
De lente is ideaal: er zijn niet te veel mensen in de musea, 
het weer is vaak goed en overnachten is nog niet zo duur als 
in de zomer. En dan zijn er natuurlijk ook de uitverkoopperi-
odes, in januari en het begin van de zomer; dan kun je van 
grote kortingen profiteren.

 - Wat is het beste transportmiddel in Londen?
Londen is gigantisch groot. Neem de bus (spaar je energie) 
of de underground, netjes en veilig, als je ergens snel wilt 
zijn. Een taxi is natuurlijk iets duurder. Fietsen blijft gevaar-
lijk en het verkeer is altijd druk, maar er verschijnen langza-
merhand aparte fietsstroken.

 - Is het leven er duur?
Ja! Londen is de duurste hoofdstad van Europa. Zorg voor 
een flink budget. De hotels hebben geen goede prijs-kwali-
teitverhouding; de restaurants doen het iets beter. Het 
goede nieuws is dan weer dat alle nationale musea gratis 
zijn (behalve de musea die eigendom zijn van het koninklijk 
huis).

 - Een weekendje Londen, is dat niet te kort?
Nee! Vanuit Brussel reis je met de Eurostar in amper  
1.51 uur naar het station van St. Pancras in hartje Londen. 
Vanuit Amsterdam komt daar nog eens 3 uur bij voor de 
treinreis naar Brussel. Kies een bepaalde wijk uit, bezoek de 
musea daar (twee of drie), wandel door dat stadsdeel, maar 
loop niet in alle richtingen, zo verlies je veel tijd. Zo zul je ge-
garandeerd twee boeiende dagen beleven!

10  10  



Wat je zeker niet mag missen
 - Bewonder het prachtige fries van het Parthenon in het 
British Museum.

 - Onderneem een pub crawl (kroegentocht) om de Engelse 
bieren te proeven.

 - Steek de Millennium Bridge over voor een zondagse ma-
tineuze wandeling langs de Thames op de kaden voor 
het Tate Modern en doorkruis de hele wijk Southwark.

 - In de lente tussen de narcissen liggen in Hyde Park en de 
eekhoorns plagen.

 - De charity shops afstruinen op zoek naar vintage kleren, 
je voor weinig geld een nieuwe look aanmeten... en zo het 
goede doel steunen!

 - Een naam plakken (in minder dan 30 seconden) op de 
meesterwerken in de National Gallery.

  11   11 



40 Praktische info

WINKELEN
Openingstijden
In Engeland zijn de winkels 
doorgaans van maandag tot 
zaterdag geopend van 9.30 tot 
18.00 u, sommige winkels blij-
ven ook open tot 19.00 of 
20.00 u. Steeds vaker zijn ze in 
het toeristische centrum ook 
op zondag geopend, van 10.00 
tot 18.00 u. De supermarkten 
zijn één keer per week tot 
20.00 u geopend. Tijdens de 
uitverkoop (sales) – van eind 
december tot eind januari en 
begin juli – zijn de zaken in de 
winkelstraten tot 20.00 u 
 geopend, soms zelfs tot 
21.00 u.

Aankomen in Londen
MET DE EUROSTAR
De Eurostar brengt je recht-
streeks naar het centrum van 
Londen, in het volledig ver-
nieuwde station St. Pancras 
(overzichtskaart, F1).
 - Balie voor het reserveren (niet 
gratis) van hotels, op de be-
gane grond, geopend 7.00-
23.00 u (zo. tot 22.30 u).

 - Toeristeninformatie, in prin-
cipe dag. geopend 9.00-
19.00 u.

 - Bagagedepot (left luggage), 
geopend 6.00-22.00 u, zo. 
7.00-22.00 u. Duur: £8 per 
voorwerp per 24 uur!

 - Verder reizen kun je doen 
met een taxi of met de metro. 
In het station King’s Cross 
St. Pancras stoppen de trei-
nen van de undergound van 
de lijnen Victoria, Piccadilly 
en Northern. Heel makkelijk 
om naar een andere plaats in 
de stad te reizen! Je kunt 
hier ook je vervoerbewijs 
voor je hele verblijf kopen.

MET HET VLIEGTUIG
Londen telt vijf luchthavens.

London City (9 km buiten  
het centrum)
 - Inlichtingen 
T  020 7646 0088 
londoncityairport.com

Heathrow (ten westen van 
Londen, 24 km buiten het 
centrum)
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De metro brengt je in een mum van tijd van het 
vliegveld of St Pancras naar hartje Londen.

 - Inlichtingen 
T  0844 335 1801 
heathrowairport.com

Gatwick (ten zuidwesten  
van Londen, 45 km buiten  
het centrum)
 - Inlichtingen 
T  0844 335 1802 
gatwickairport.com

Stansted (ten noordoosten 
van Londen, 60 km buiten  

het centrum)
 - Inlichtingen  
T  0844 335 1803 
stanstedairport.com,  
dag. geopend 5.30-1.30 u

Luton (ten noordwesten van 
Londen, 53 km buiten het 
centrum)
 - Inlichtingen  
T  015 8240 5100 
london-luton.co.uk.



54 Slapen

SUPERDELUXE
H  THE PORTOBELLO HOTEL

(detailkaart 2, L9, 127)
22 Stanley Gardens  
W11 2NG, T  020 7727 2777
info@portobello-hotel.co.uk
portobello-hotel.co.uk
e  Notting Hill Gate of Lad-
broke Grove. Tweepersoonska-
mer vanaf £234-378, afhanke- 
lijk van het comfort en het sei-
zoen. Continentaal ontbijt in-
begrepen. Wifi. De ingang van 
dit charmehotel in Notting Hill 
is heel discreet, maar makke-
lijk herkenbaar door de twee 
struiken die op een punt zijn 
gesnoeid. Toegegeven, het is 
niet goedkoop, en de stan-
daardkamers hebben ook nog 
eens niets speciaals. Alle 
 kamers zijn op een andere 
 manier ingericht, bv. in 
 Marokkaanse of koloniale stijl. 
En dan zijn er nog de victori-
aanse hemelbedden, de 
 badkamers met hun oude bad-
kuipen met bronzen  pootjes, 
de warme kleuren van het 
houtwerk en het behang... 
Alles straalt sierlijkheid uit! 
Natuurlijk voorzien van alle 

comfort, een gezellige salon 
voor de tea time en alles is 
piekfijn verzorgd. Het perso-
neel is van hetzelfde niveau 
als het hotel.

Paddington en 
 Marylebone

HEEL GOEDKOOP
H  LHA, NEW MANSION 

HOUSE

(overzichtskaart, A4, 129)
38-40 Lancaster Gate  
W2 3NA, T  020 7723 4421
mansion@lhalondon.com
lhalondon.com
e  Lancaster of Queensway.  
Ongeveer £28 p.p. in een een-
persoonskamer of een kamer 
voor 2-4 personen, ontbijt en 
avondeten in het zelfbedie-
ningsrestaurant inbegrepen. 
Internet in de kamers, wifi.
Een telg van de Londense 
keten van studentenhuizen 
(waar iedereen welkom is). 
Functionele kamers (veel op-
bergruimte) die goed onder-
houden zijn, met uitzicht op 
een knus en heel rustig plein. 
Tv-kamer en wasmachine. 
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Genieten van een continentaal ontbijt in het 
warme interieur van The Portobello Hotel.

DOORSNEEPRIJS TOT  
LUXUEUS
H  OXFORD HOTEL LONDON

(overzichtskaart, A4, 100)
13-14 Craven Terrace  
W2 3QD, T  020 7402 6860
oxfordhotel@btconnect.com
oxfordhotellondon.co.uk
e  Lancaster Gate. Tweeper-
soonskamer ongeveer £85, 
driepersoonskamer ongeveer 

£105. Ontbijt inbegrepen. Wifi. 
Een klein, gezellig hotel op 
slechts een paar passen van 
Hyde Park. De kamers zijn 
goed onderhouden, niet speci-
aal ingericht maar ogen toch 
uitnodigend. Je hebt zelfs een 
koelkast, een magnetron en 
een tv. En het ruikt er lekker! 
Een bescheiden en aange-
naam adres. 



88 Iets drinken - uitgaan

Madonna speelde er haar eer-
ste concert in Groot-Brittannië, 
en ook  Eurythmics, Babysham-
bles en Vanessa Paradis heb-
ben er opgetreden. Na de gigs 
(vanaf 22.30 u) wordt het een 
echte club. Zowel beneden als 
boven hangt er een goede 
sfeer, hoor je goede muziek en 
voel je goede vibes, en dat alles 
in een magistraal interieur.

Angel en Islington

D  THE LEXINGTON

(overzichtskaart, G1, 409)
96 Pentonville Road, N1 9JB
T  020 7837 5371
thelexington.co.uk
e  Angel, Zo.-wo. geopend 
12.00-2.00 u (do. 3.00 u, vr.-za. 
4.00 u).  Toegangsprijs £10. Een 
heerlijk eclectisch adres. Op de 
 begane grond de grappige bar 
met behang met  ranken en kit-
scherige lampenkappen... maar 
vaak te klein om plaats te bie-
den aan de vele feestvierders 
die hierheen worden gelokt 
door de (ongewone!) selectie 
bourbons en bieren uit de VS. 
Er heerst een goede sfeer, en 

die vind je ook boven terug, in 
de gezellige concertzaal. Fan-
tastische programmering.

Holborn, Farringdon 
en Clerkenwell

E  FABRIC

(overzichtskaart, H3, 454)
77 A Charterhouse St, EC1M 
3HN, T  020 7336 8898
fabriclondon.com
e  Farringdon. Enkel geopend 
op vr. en za. vanaf 22.00 of 
23.00 u. Toegangsprijs: £10-20, 
 kortingen. Deze gigantische 
club is gehuisvest in een voor-
malige, 3000 m² grote vlees-
opslagplaats en wordt over- 
spoeld door groepjes  clubbers 
die zich niet laten  afschrikken 
door de massa en zich hier uit-
leven op house, techno (za.) en 
drum’n bass. Een must.

De City, de Tower 
Bridge en de Docklands

D  MAYFLOWER

(plattegrond van de 
 Docklands B1, 23)
117 Rotherhithe St, SE16 4NF
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T  020 7237 4088 
e  Rotherhithe. Vanaf het 
 metrostation neem je Railway 
Avenue, de straat langs het
station, en dan loop je recht op 
de pub af. Ma.-vr. geopend 
11.00-23.00 u, in het weekend 
12.00-23.00 u. Op de zuidelijke 
oever staat een 17de-eeuwse 
pub waar de passagiers van de 
Mayflower, op weg naar Ame-
rika, hun laatste centen op-
dronken... Een interieur dat een 
piratenroman waardig is, met 
zwaar houtwerk, verborgen 
hoekjes en open haarden. 

D  THE BLACKFRIAR

(overzichtskaart, H4, 391)
174 Queen Victoria St, EC4
T  020 7236 5474
e  Blackfriars. Ma.-za. 
 geopend 10.00-23.00 u, zo. 
12.00-22.30 u. De dikke, 
 joviale monnik op het uithang-
bord geeft meteen aan wat je 
in The Blackfriar mag ver-
wachten: gezelligheid en goed 
getapt bier, daar gaat het hier 
om! Het ongelooflijke interieur 
zit nooit om een antwoord ver-
legen en geeft een grappige 
art-nouveauversie van de 



94 Winkelen

deze boetiek met koopjes ligt 
de tournure naast het met verf 
bedrukte T-shirt en schoenen 
met waanzinnige zolen.

WARENHUIZEN
HARRODS 

(overzichtskaart, B-C5)
87-135 Brompton Road, SW1 
T  020 7730 1234 
harrods.com 
e  Knightsbridge. Ma.-za. 
 geopend 10.00-20.00 u, zo. 
11.30-18.00 u. Langere 
openings tijden in dec. (van-
wege Kerstmis) en tijdens de 
uitverkoop. Gesloten met 
Kerstmis en Pasen. De be-
roemde uitverkoop begint eind 
dec. en de 1ste week van juli, 
er is ook een tussentijdse uit-
verkoop begin mei. Met een 
short of een gescheurde jeans 
mag je niet naar binnen. Reis-
tassen moeten in de bagage-
bewaarplaats worden 
afgegeven, kleine rugzakken 
moet je aan de hand dragen. 
Het begon met Henry Charles 
Harrod, een handelaar in thee, 
zeep en kaarsen die in 1849 
zijn winkel opende. 

Tegenwoordig heeft Harrods 
15 miljoen klanten per jaar en 
4000 werknemers. Het devies 
van de beroemde winkel luidt: 
Omnia, omnibus, ubique 
(‘Alles, voor iedereen, van
overal’). Tot 1976 werden hier 
nog kuisheidsgordels verkocht. 
Harrods is in zijn geheel een
monument geworden en telt 
enkele afdelingen die echte 
meesterwerken zijn wat betreft
inrichting en goede smaak.

FORTNUM & MASON 

(detailkaart 1, E4)
181 Piccadilly, W1A 1ER  
T  020 7734 8040
fortnumandmason.co.uk 
e  Piccadilly Circus. Ma.-za. 
geopend 10.00-20.00 u, zo. 
11.30-18.00 u. Op 200 m van de 
metro. Deze luxewinkel is een 
echt instituut. Gezellig en 
 ingericht met ongelooflijk veel 
smaak en uiterst verfijnd: 
 kristallen luchters, rekken uit 
acajouhout en enkeldiep
vast tapijt. Een ongeëvenaard 
feest is de grote afdeling voe-
dingswaren waar de fijne krui-
denierszaak sinds de 18de eeuw 
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126 Pimlico (rond Victoria), Westminster en Saint James’s Park   

Changing of the Guard

XXX  d  BUCKINGHAM PALACE

 (overzichtskaart, D5)
e  Victoria. Voor het pompeuze gedenkteken ter ere van koningin 
Victoria ontvouwt zich het immense paleis dat dienstdoet als de offi-
ciële residentie van de vorstin. Hier vertrekken de koninklijke stoe-
ten, die onvermijdelijk passeren langs The Mall, een strenge, kaars-
rechte laan. Victoria was de eerste koningin die in Buckingham 
Palace sliep. Het gebouw dateert uit de 18de eeuw en werd door 
Nash in neoclassicistische stijl verbouwd. De koninklijke vlag die 
boven de gevel wappert, geeft aan dat de koningin op dat moment 
in het paleis is. Bij speciale gelegenheden groet ze het volk vanaf het 
centrale balkon. In de zomer kun je het paleis bezichtigen (van eind 
juli tot eind sept.), met de tuin als prachtige afsluiter. Prijs: £19, com-
binatiekaartje voor het paleis, de Queen’s Gallery en de Royal 
Mews: £33,25, audiogids inbegrepen, kortingen mogelijk. Koop je 
kaartje in Green Park of reserveer via internet royalcollection.org.uk.
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De Union Jack als symbool van de Britse eenheid.

Slechts een twintigtal van de vertrekken kun je bezichtigen (de 
State Rooms), samen met een klein deel van de tuinen. De 
Queen’s Gallery en de koninklijke stallen kun je ook bezoeken. De 
opbrengst van het dure toegangskaartje moet dienen om het kas-
teel van Windsor te herstellen. Plan je bezoek goed en zorg ervoor 
dat je hier om 11.30 u bent, dan kun je de aflossing van de wacht 
meepikken (Changing of the Guard). Van mei tot eind juli wordt 
de ceremonie dagelijks gehouden, de rest van het jaar in principe 
om de andere dag. Denk erom: bij slecht weer gaat de aflossing 
van de wacht niet door. Het tijdschema is nogal vaak aan veran-
deringen onderhevig, controleer dus of en wanneer alles doorgaat 
op army.mod.uk (zie daar onder ‘Events, activities and leisure’).



168 Bloomsbury en Camden Town 

The British Library

schatten zien, zoals de mythische Magna Charta van Jan Zonder 
Land (1215). Daarnaast is er ook een mooie collectie kaarten, 
waarvan de oudste, een kaart van Groot-Brittannië, van ongeveer 
1250 zou dateren. 

XXX   DE ROMMELMARKT VAN CAMDEN TOWN

 (plattegrond Camden Town A2 en B2, 50)
Dagelijks geopend, 10.00-18.00 u, maar in het weekend valt er 
meer te beleven. Een bezoek dat je niet mag missen als je het ex-
centrieke Groot-Brittannië wilt ontdekken. Heel makkelijk be-
reikbaar met de bus of de metro. En waarom zou je er niet heen 
gaan langs de route die scholieren nemen? Neem dan een van de 
boten die vanaf Bloomfield Road vertrekken (e  Warwick Ave) en 
het kanaal volgen tot in Camden Town. Wie haast heeft, neemt 
de metro en stapt uit in het station Camden Town. 
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Camden Town

Inlichtingen: T  020 7284 2084.
Aan de waterkant, erg levendig, de markt wordt Camden Lock of 
Dingwalls Market genoemd. Slenter rustig door het eerste deel 
van Camden High en bewonder de maffe versiering van de ge-
vels... Muziekwinkels, boetieks met hippe kleren of has been 
mode, salons waar je gepiercet en getatoeëerd kunt worden. Een 
beetje verder begint de antiekmarkt, om precies te zijn tussen het 
kanaal en Camden High Street, maar meer dan 90% van het an-
tiek is jonger dan jijzelf. Veel kramen met psychedelische kleren, 
rastaplunje en gothic outfits, voorwerpen uit Azië, filmaffiches, 
boeken en veel gadgets uit de seventies. Stort je in het doolhof 
van straatjes dicht bij de spoorweg, daar vind je in de oude 
markthallen (Stable Market) de meest waanzinnige winkeltjes. 
Massa’s tweedehandse kleren en compleet geschifte winkels! 
Ook opslagplaatsen met designmeubels uit de jaren 1960-1970.



174 De City, de Tower Bridge en de Docklands

XX   MUSEUM OF LONDON

 (overzichtskaart, H3)
   London Wall, EC2Y 5HN, T  020 7001 98 44,  

museumoflondon.org.uk
e  Saint Paul’s. Dag. geopend 10.00-17.40 u. Gesloten 24-26 dec. 
Gratis toegang, behalve voor de tijdelijke tentoonstellingen. Je 
vindt er ook een cafetaria. Het museum biedt een eerder didacti-
sche en niet zozeer kunstzinnige visie op de geschiedenis van 
Londen, een soort samenvatting van het leven van de Londe-
naars in de voorbije 10.000 jaar.

X   SAINT PAUL’S CATHEDRAL

 (overzichtskaart, H3)
  Ludgate Hill, EC4, T  020 7246 8357, stpauls.co.uk
e  Saint Paul’s. Ma.-za. geopend, 8.30-16.00 u. Eén kaartje voor 
het volledige bezoek: £15, kortingen. Je kunt online reserveren 
(£2 korting). Een audiogids kost £4. Opgelet, een paar dagen per 
maand wijken de openingstijden af. Controleer het op de web-
site. Gesl. op 25 dec.
Saint Paul’s is het meesterwerk van de beroemde architect 
Christopher Wren. Je gaat naar binnen via de grote trap aan de 
westgevel. Het portaal bestaat uit Korinthische dubbelzuilen met 
daarboven een timpaan dat de bekering van de heilige Paulus 
voorstelt. Houd binnen in de kathedraal halt onder de koepel om 
het koor te bewonderen. In de crypte – de grootste in Europa – 
tref je 200 graven aan waaronder die van Nelson, Wellington, 
Henry Moore, Lawrence of Arabia, Wren en sinds kort een ge-
denkteken ter ere van Churchill. Als je (erg) in vorm bent, kun je 
proberen de koepel te beklimmen. Daar heb je dan een prachtig 
uitzicht op de City, als het weer tenminste een beetje meezit.
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Saint Paul’s Cathedral

XXX  dm  THE TOWER OF LONDON

 (overzichtskaart, J4)
   Tower Hill, EC3 N4AB, T  0844 482 77 77,  

hrp.org.uk/toweroflondon
e  Tower Hill. Maart-okt. di.-za. geopend 9.00-17.30  u, zo.-ma. 
10.00-17.30  u, nov.-febr. di.-za. geopend 9.00-16.30  u, zo.-ma. 
10.00-16.30  u. De laatste bezoekers worden 30  min. voor slui-
tingstijd toegelaten (maar voor het bezoek moet je minstens 
2½ uur uittrekken!). Gesloten 24-26 dec. en 1 jan. Toegangsprijs: 
£21,45, maar goedkoper op internet.
The White Tower (Witte Toren), de massieve, vierkante donjon 
die midden op het binnenplein prijkt, is aan het einde van de 
11de eeuw door Willem de Veroveraar gebouwd na de Slag bij 
Hastings. De burcht deed dienst als koninklijk paleis en van hier-
uit kon hij de stad verdedigen. Eerst was het een koninklijke resi-
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