
Big Ben, de bekendste klokkentoren van Londen, samen met twee andere iconen:  
de rode telefooncel en de rode dubbeldeksbus  ©   Andrei Nekrassov/Shutterstock.com
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Het internationale St Pancras Station is een van de mooiste stations ter wereld. Het exterieur van het treinstation  
is gebouwd in neogotische stijl, binnenin overheerst een moderne bouwstijl. © SuperStock/age fotostock
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AANKOMST IN LONDEN

Met de trein
Eindstation van de Eurostartreinen 
(T blz. 12) is St Pancras International. 
Hier reis je verder met de metro.

Met het vliegtuig
T Luchtvaartmaatschappijen blz. 12.

VANUIT GATWICK
Luchthaven – t 0844 892 0322 -  
www.gatwickairport.com.
Gatwick Express (trein) – een halfuur 
naar Victoria Station - vertrek om 
het kwartier 4.35-1.35 u (3.30-0.30 u 
vanuit Victoria Station) - £ 19,90 
enkele reis (£ 17,70 online) - www.
gatwickexpress.com.
Southern (trein) – 35 à 50 min.  
naar Victoria Station - overdag,  
om het kwartier (om het uur 
‘s nachts) - £ 11 à 20 enkele reis - 
www.southernrailway.com.
Taxi – £ 80 tot het centrum (1 u).

VANUIT HEATHROW
Luchthaven – t 0844 335 1801 -  

www.heathrowairport.com.
Piccadilly Line (metro) – 50 min. 
naar Piccadilly Circus - vertrek om de 
5 min. 5.00-23.45 u (5.45-0.30 u vanaf 
Piccadilly Circus) - £ 4,80 enkele reis - 
www.tfl.gov.uk.
Heathrow Express – een kwartier tot 
Paddington Station (metroverbinding) - 
vertrek om het kwartier 5.10-23.45 u  
(5.10-23.25 u vanuit Paddington) - 
£ 21,50 enkele reis -  
www.heathrowexpress.com.
Taxi – £ 50-70 tot het centrum (50 min.).

VANUIT LONDON CITY
Luchthaven – t 020 7646 0088 -  
www.londoncityairport.com.
Docklands Light Railway (DLR) – 
22 min. tot Bank (metroverbinding) -  
vertrek om de 8 à 15 min. 5.35-0.15 u 
(5.30-0.35 u vanuit Bank) - £ 4,80.
Taxi – £ 35 tot het centrum.

VANUIT LUTON
Luchthaven – t 0 906 2115 0000 - 
www.london-luton.co.uk.
Trein – Pendeldienst (Shuttlebus) tot 
Luton Station (5.00-24.00 u; £  1,50), 
waar de trein in 45 min. naar King’s 
Cross-St Pancras rijdt (metroverbinding) - 
overdag, vertrek om het kwartier (om het 
uur ‘s nachts) - £ 13 enkele reis.
Taxi – £ 90 tot het centrum (1.15 u).

VANUIT STANSTED
Luchthaven – t 0844 335 1803 -  
www.stanstedairport.com.
Stansted Express (trein) – drie kwartier 
tot Liverpool Street - vertrek om het 
kwartier 5.30-0.30 u (3.40-23.25 u 
vanuit Liverpool Street) - £ 23,40 enkele 
reis - www.stanstedexpress.com. 
Taxi – £ 90 tot het centrum (1.15 u).

AANKOMST IN LONDENAANKOMST IN LONDEN

DE LONDENSE METRO

Dienstregeling: 5.30/6.00 u tot 
0.30/1.00 u; 7.00 tot 23.30/ 
24.00 u op zondag.
Voordeeltarieven:
Travelcards – Onbeperkt reizen 
met metro, bus, DLR: £ 8,80 voor  
1 dag (zones 1-2).
Oyster Card – Herlaadbare kaart, gel-
ig op alle vormen van openbaar ver-
voer. T ‘Openbaar vervoer’, blz. 18.
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WELKOM IN LONDEN

Onze favoriete 'mooiste plekjes'

Westminster Palace en Big Benaaa
T blz. 32

British Museumaaa
T blz. 103

National Galleryaaa
T blz. 38

The Cityaaa
T blz. 64

WAT U NIET MAG MISSENWAT U NIET MAG MISSEN
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WAT U NIET MAG MISSEN

Aflossing van de wacht aan 
Buckingham Palaceaaa 
T blz. 38

De grote museaaaa  
van South Kensington 
T blz. 89-90

Regent’s Parkaaa
T blz. 100

Tower of Londonaaa
T blz. 74

Queen’s Walkaaa  
en Tate Modernaa 
T blz. 76, 80

Notting Hillaa
T blz. 96

5 6

7 8

9 10
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WELKOM IN LONDEN

Í Maak een idyllische wandeling 
langs de kanalen, van Little Venice tot 
Camden Lock. Een prima idee voor een 
zonnige dag. Vertrek in de wijk Little 
Venice, aan de samenloop van Regent’s 
Canal en Grand Union (Ê Paddington 
of Warwick Avenue). Geniet van de 
landelijke sfeer en van vrolijk gekleurde 
woonboten en wandel dan door Regent’s 
Park. Trek vervolgens naar Camden 
Market, met zijn uitgebreide keuze van 
bars en restaurants. Dit parcours kunt 
u ook afleggen met de boot (www.
londonwaterbus.com). Zie blz. 20.

Í Ga naar een musical in de West End. 
Deze Londense wijk, de evenknie van 
Broadway in New York, is beroemd voor 
zijn musicals. Kaartjes tegen verlaagde 
prijs zijn verkrijgbaar bij de TKTS-kiosk 
op Leicester Square (www.tkts.co.uk) 
en ook aan de kassa van het theater 
de ochtend van de voorstelling. Zie 
blz. 140 en 164. Wie de Engelse taal 
machtig is, kan ook een elizabethaans 
toneelstuk bijwonen in Shakespeare’s 
Globe. Zie blz. 78.

Í Flaneer op een van de mythische 
Londense rommelmarkten: op 
zaterdag in Portobello Road (Notting 
Hill), op zondag op Camden Market. 
Wie rondsnuffelt tussen de kraampjes 
en winkeltjes vindt misschien gouden 
zaakjes, vintagekleren, antieke spullen 
of verzamelobjecten. Zie blz. 96 en 106.

Í Eet een hapje in een ‘curry house’ 
aan Brick Lane. In deze pittoreske 

straat van de East End kunt u voor de 
lunch terecht in een hele reeks Indische 
(of liever Bengalese) restaurants. 
Probeer een heerlijk pikante curry of 
chicken tikka masala: u weet niet wat u 
proeft. Profiteer ervan om een kijkje te 
nemen in een hippe of vintageboetiek 
of verken op zondag de rommelmarkt 
in deze trendy wijk. Zie blz. 109.

Í Drink een biertje in een van de 
historische pubs en geniet van de 
vrolijke, gezellige sfeer. Sommige van 
deze typisch Britse cafés zijn verfraaid 
met lederen banken, grote spiegels 
en antieke lambriseringen, andere zijn 
dan weer een allegaartje van allerlei 
spullen, zoals een opvallende jukebox 
of druipende kandelaars. Na het werk 
reppen de Londenaars zich naar de pub 
voor een drankje en een hapje, want u 
kunt er ook eten. Zie blz. 128.

Í Waag u aan het ritueel van de 
‘afternoon tea’ in het smaakvolle 
decor van een warenhuis of een 
gerenommeerd hotel. De traditie 
schrijft voor dat men thee drinkt 
tussen 16.00 en 17.00 u, mét heerlijke 
scones. Zie blz. 126 en 168.

Í Lunch op Borough Market om 
te profiteren van de unieke sfeer 
van de oudste voedingsmarkt van 
Londen, die duizend jaar geleden ook 
al bestond. Een typisch Brits trefpunt 
voor lekkerbekken, waar ook bekende 
chefs zich komen bevoorraden.  
Zie blz. 78 en 135.

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELINHOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
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Í Neem een kijkje in de National 
Portrait Gallery en ontdek 
vooraanstaande figuren uit de 
geschiedenis van het Verenigd 
Koninkrijk. Zie blz. 40.

Í Bezichtig Sir J. Soane’s Museum en 
laat u onderdompelen in de poëtische 
sfeer van dit rariteitenkabinet. Zie 
blz. 60.

Í Bewonder de afdeling 
levensmiddelen in Harrods, een 
tempel van overvloed, met rijkelijk 
voorziene uitstalramen en opzichtige 
enscenering, bijeengebracht in een 
grandioos art-nouveaupaleis. Zie 
blz. 84 en 126.

Í Bekijk het vanuit de hoogte! 
Klim naar de top van de London Eye, 
de Shard, de Walkie-Talkie, St Paul’s 
Cathedral of de glazen loopbrug 
van Tower Bridge, en bewonder de 
nieuwe Londense skyline, met zijn vele 
wolkenkrabbers in de City en langs de 
Theems. Zie blz. 155.

Í Stort u in de sfeer van weleer 
en volg een rondleiding in het 
gezelschap van een vermomde acteur 
in 18 Stafford Terrace (blz. 94); 
of bij kaarslicht in Dennis Sever’s 
House (blz. 108). Of verdiep u in de 
nagebouwde interieurs van het Geffrye 
Museum (blz. 110). 

De zaterdagse markt in Portobello Road
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WELKOM IN LONDEN

De eerste dag

3 Ochtend
Begin uw bezoek met het uitzicht 
vanaf London Eyeaaa (blz. 82) op de 
Thames en Londens grote monumenten. 
Reserveer van tevoren om lange 
wachtrijen te vermijden. Loop via Big 
Bena en het Parlementaaa (blz. 32), 

Whitehalla (blz. 36) en St James’s 
Parkaa (blz. 42), en ga dan een kijkje 
nemen in  Westminster Abbeyaaa 
(blz. 34). En vergeet evenmin de 
aflossing van de wachtaaa (blz. 38) 
voor Buckingham Palace om 11.30 u.
3 Middag
Lunch op Trafalgar Squareaa (blz. 38), 
in de crypte van St-Martin-in-the-Fields 
of in de National Gallery. Ga bij mooi 
weer bij voorkeur picknicken aan de 
Serpentine in Hyde Parkaa (blz. 93) 
of in Kensington Gardensaa (blz. 94), 
waar u minisnackbars aantreft.
3 Namiddag
Na een korte bezichtiging van de 
National Galleryaaa (blz. 38), wandelt 
u rond Piccadilly Circusa (blz. 47) 
en gaat u de winkelstraten Regent 
Streetaa (blz. 48) en Oxford Streeta 
(blz. 98) verkennen, en uiteraard 
de warenhuizen in deze wijk, zoals 
Fortnum & Mason, Liberty, Hamleys, 
Selfridges, Top Shop…
3 Avond
Na een aperitiefje in een traditionele 
pub in Covent Gardena (blz. 51) of  
Chelseaaa (blz. 88) gaat het richting 
Sohoa (blz. 48), de wijk waar heel 
Londen uit de bol gaat in de talrijke 
bars en clubs.

De tweede dag

3 Ochtend
Op zaterdag is de rommelmarkt van 
Portobello Roada (blz. 136) in Notting 
Hill een absolute aanrader. Trek op 

LONDEN IN 3 DAGENLONDEN IN 3 DAGEN

ALS HET REGENT…

Aarzel vooral niet om andere 
musea, kerken of monumenten te 
bezichtigen: Kensington Palace, 
Courtauld Galleryaa, SEA LIFE 
London Aquariuma… Trek naar 
een pub, verken een overdekte 
markt of ga winkelen bij 
Harrodsaa, in Regent Streetaa 
of Covent Gardena.

ALS DE ZON SCHIJNT…

In de Londense parken valt er 
altijd wel iets te beleven, maar 
lekker luieren in een ligstoel is ook 
niet mis! Maak gebruik van het 
Londense publieke fietssysteem, 
brunch op een terras, ga bootje 
varen op de kanalen, volg de 
Queen’s Walkaaa langs de 
Theems, neem een kijkje in de 
Docklandsa en het Olympisch 
Park en geniet van de sfeer op de 
rommelmarkten. 
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zondag naar de markt van Camden 
Lockaa (blz. 138) of de minder bekende 
bloemenmarkt van Columbia Road 
(blz. 139), in de East End (Ê Old Street), 
met zijn vele leuke boetieks. Van hieruit 
kunt u naar de markten van  Brick Lane 
(blz. 139) en Spitalfields (blz. 138).
3 Middag
Lunch ter plaatse, in Notting Hill, Camden 
Village of Brick Lane. Profiteer van de 
volkse eethuisjes en de gezellige sfeer.
3 Namiddag
Ga uw licht opsteken in het British 
Museumaaa (blz. 103), met zijn 
Egyptische mummies, steen van 
Rosetta en friezen van het Parthenon. 
Bewonder onderweg ook de schatten 
van de British Libraryaa (blz. 107) 
en wandel dan rond in Regent’s 
Parkaaa (blz. 100) en de zoo. Andere 

mogelijkheden zijn de drie grote musea 
van South Kensingtonaa (blz. 88) of 
de Wallace Collectionaaa (blz. 99).
3 Avond
Drink een cocktail in de elegante bar 
van een grand hotel in Mayfair, of boven 
in de Heron Tower (of de Oxo Tower, 
blz. 105), en geniet van het nachtelijk 
panorama. Uitgaan kan in de bars 
en clubs van Southwark, Shoreditch, 
Clerkenwell, Brixton of Camden.

De derde dag

3 Ochtend
Voor klassieke kunst moet u in Tate 
Britainaaa (blz. 35) zijn. Via een snelle 
bootverbinding kunt u daarna naar 
Tate Modernaa (blz. 80). Of wandel 
langs de Thames naar Shakespeare’s 
Globeaa (blz. 78), de binnenplaatsen en 
kathedraal in Southwarkaa (blz. 78). 
Klim eventueel naar de top van de 
Shardaa (blz. 77).
3 Middag
Lunch op Borough Market (blz. 78).
3 Namiddag
Wandel langs de City Hall (blz. 77) en 
dwars de Tower Bridgeaa (blz. 76)  in 
de richting van de Tower of Londonaaa 
(blz. 74). Verken vervolgens de Cityaaa 
(blz. 64), tussen moderne gebouwen als 
de Gherkin en oude architectuur zoals 
Leadenhall Market. Sluit af met een 
bezoek aan  St Paul’s Cathedralaaa 
(blz. 64) en kom weer op krachten  
met een afternoon tea (reserveer wel 
van tevoren).
3 Avond
Sluit uw driedaagse trip naar Londen 
af in schoonheid met een musical in de 
West End (blz. 140). 
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Loop niet zomaar voorbij aan de British Library. 
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Formaliteiten
Identiteitspapieren – Hoewel het 
Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van 
de Europese Unie, voert het nog altijd 
identiteitscontroles uit aan de grenzen. 
Nederlanders en Belgen moeten in het 
bezit zijn van een geldige identiteits-
kaart of een geldig paspoort.
Visum – Onderdanen van de EU hebben 
geen visum nodig. 
Douane – Reizigers uit de Europese 
Unie moeten hun goederen niet 
aangeven, tenzij die verboden zijn, 
zoals wapens, drugs, namaakproducten, 
planten of levende dieren. Wie een reis 
gemaakt heeft buiten de EU, moet de 
meegebrachte goederen wel declareren. 

Naar Londen met de trein
Eurostar – Dagelijks rijden er ongeveer 
tien treinen tussen Brussel (1.51 u) of 
Rijsel (1.20 u) en Londen. 

Eindstation is St Pancras International. 
Wie vertrekt in Amsterdam, reist eerst 
met de Thalys naar Brussel. Inchecken 
kan tot een halfuur voor het vertrek 
van de trein. 
Nederland – NS Hispeed Telesales 
Internationaal t 0900 92 96 -  
www.thalys.com.
België – Eurostart + 32(0)2 528  
28 28 - www.eurostar.com.

Naar Londen  
met het vliegtuig
Londen telt vijf luchthavens:  
Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted  
en London City.
T Meer over de verbindingen met het 
stadscentrum en de voorzieningen  
op blz. 3.

LIJNVLUCHTEN
Een vlucht naar Londen duurt ongeveer 
1.15 uur vanuit Brussel en minder dan 
een uur vanuit Amsterdam. 
British Airways (BA) – Vluchten 
naar Heathrow vanuit Brussel en 
naar Gatwick en Heathrow vanuit 
Amsterdam. 
t +32 (0)2 717 32 17 - 
t +31 (0)20 34 65 59 - 
www.britishairways.com
Brussels Airlines – Vluchten vanuit 
Brussel naar Heathrow en Gatwick. 
t +32 (0)2 723 23 45 -
www.brusselsairlines.com.
KLM – Vluchten naar Heathrow, Gatwick 
en London City vanuit Amsterdam.
t +31 (0)20 474 77 47 -  
www.klm.com

DE REIS VOORBEREIDENDE REIS VOORBEREIDEN

Alle nuttige 
informatie 
over uw
bestemming
in enkele
muisklikken!
Toeristische
sites, restau-

rants, hotels, verkeer, tankstati-
ons, parkings: scan deze QR-code 
met uw smartphone en ontdek 
onze interactieve Michelinkaart.
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VLM Airlines – Vluchten naar Londen 
City vanuit Antwerpen. t +32 (0)3 
287 80 80; in Nederland 0900 450  
50 50 - www.flyvlm.com

LOWCOSTMAATSCHAPPIJEN
Easyjet – Vluchten naar Gatwick, Luton 
en Stansted vanaf Schiphol.
www.easyjet.com 
Ryanair – Vluchten naar Stansted 
vanuit Eindhoven - www.ryanair.com 

Geldzaken
Munteenheid – De officiële Britse munt 
is het pond sterling (£), dat verdeeld 
wordt in 100 pence (p). In januari 2015 
was een euro ongeveer £ 0,76 waard.
Geld wisselen – Overal in Londen 
kunnen euro’s worden gewisseld voor 
ponden: in banken, wisselkantoren, 
luchthavens, sommige reisbureaus, 
grote hotels en warenhuizen. 
Creditcards – Een internationale 
creditcard blijft een heel flexibel 
betaalmiddel. Overal kan cash uit 
de muur worden gehaald bij de 
geldautomaten en in de meeste 
hotels, restaurants en winkels worden 
creditcards aanvaard. Dat geldt niet voor 
sommige B&B’s. Informeer bij uw bank 
hoeveel kosten worden aangerekend 
bij betalingen en geldopnames in 
het buitenland. Ga ook na wat het 
toegestane maximumbedrag is. .
T ‘Banken’ blz. 15.

Seizoenen
Londen heeft een gematigd zee- 
klimaat met matige temperaturen en 
veel neerslag het hele jaar door.
De lente is aantrekkelijk voor de milde 
temperaturen (gemiddeld 11 tot 15°C 

van eind maart tot eind mei), maar  
het weer is onbestendig en er vallen 
veel buien.
Aangename temperaturen kenmerken 
de zomer (18 tot 20°C van juni tot 
augustus), met uitschieters tot 30°C, 
al kunnen sommige dagen ook koel en 
mistig zijn. De traditionele feesten en 
festivals lokken wel veel volk, ongeacht 
het weer.
De herfst is vrij zacht en zonnig  
(11 à 15°C in september en oktober). 
Strenge winters zijn zeldzaam 
(gemiddeld 4 à 6°C van november 
tot eind maart) en er valt weinig 
sneeuw. Wind en neerslag dragen 
echter bij tot het koudegevoel. Het 
is de periode bij uitstek om musea te 
bezichtigen. De weken voor Kerstmis 
en de koopjesperiode in januari lokken 
opvallend veel toeristen. 

Meer informatie
Twee niet te missen websites:
www.visitbritain.com (Toerismebureau 

GEEN PANIEK!

Europees alarmnummer:  
t 112 (gratis)
Eerste hulp: t 999 (gratis)
Gestolen of verloren 
bankkaarten:
American Express:  
t 0800 587 60 23
Visa: t 0 800 891 725
Master Card: t 0 800 964 767
Verloren voorwerpen in het 
openbaar vervoer (Transport for 
London): t 0845 330 9882
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Westminster Palace aaa
Parliament Square - Ê Westminster - 
t 0870 906 3773 - www.parliament.
uk/visiting - j - rondleiding met 
audiogids (1 à 1.15 u) op za. en ook op 
weekdagen tijdens de parlementaire 
vakantie (Kerstmis, Pasen, februari en 
in de zomer), 9.20-16.30 u - reserveren 
is noodzakelijk via t 020 7219 4114,  
internet of bij de kaartverkoop 
voor Portcullis House, Victoria 
Embankment - £ 18 - feestd. gesloten.
In de middeleeuwen lieten de Engelse 
koningen het paleis van Edward de 
Belijder uitbreiden en verfraaien. 
De meeste oude gebouwen waar 
vervolgens het parlement zitting 
hield, werden in 1834 door brand 
verwoest. De architecten Charles Barry 
en Augustus Pugin werden belast 
met de reorganisatie van het paleis, 
dat de naam Houses of Parliament 

kreeg. Het resultaat was een prachtig, 
neogotisch paleis, een meesterwerk 
van de victoriaanse bouwkunst. Het 
bouwwerk (voltooid in 1860) telt 
ruim 1000 vertrekken, 100 trappen 
en 3 km gangen, het geheel heeft een 
totale oppervlakte van 3 ha. 

BIG BENa
De wereldberoemde, 96 m hoge toren 
van de Houses of Parliament werd 
voltooid in 1859. Big Ben is de naam 
van de 13,5 ton zware klok die de uren 
slaat. Het licht boven het uurwerk 
blijft branden tijdens zittingen van het 
House of Commons. 

WESTMINSTER HALLa
De oudste zaal van Westminster 
Palace werd tussen 1097 en 1099 
opgericht in opdracht van William 
Rufus. Het is het enige bewaard 
gebleven deel van het oorspron-
kelijke paleis. In de middeleeuwen 
werden hier koninklijke banketten en 

De geschiedenis van de monarchie en de politiek zijn 
onlosmakelijk verbonden met Westminster: de kroningsplechtigheden en 
andere grootse evenementen werden gehouden in Westminster Abbey, en in 
het paleis voltrekt zich de opening van het parlementaire jaar in galakleding. 
Bij staatsbezoeken worden de gekroonde hoofden begeleid door een 
indrukwekkende escorte en ruiters. De Franse schilder Monet was gefascineerd 
door Westminster Palace en Big Ben. De wisselwerking tussen het monumentale 
gebouw, de rivier en de steeds veranderende lucht heeft hij vastgelegd in een 
beroemde reeks schilderijen.

3 Bereikbaarheid: Ê Westminster, Pimlico, Victoria.
Detailkaart van de wijk blz. 37. Uitneembare vouwkaart E5-E6-E7.
3 Aanrader: Het Parlement is alleen toegankelijk tijdens de parlementaire vakantie 
en de rest van het jaar op zaterdag. Reserveer uw ticket van tevoren. 

WESTMINSTERaaaWESTMINSTERaaa

Big Ben, het meest herkenbare symbool van Londen, doemt op als een verschijning ©  P. Crucciatti/Shutterstock.com
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Voordelig lunchen en eten uit het 
vuistje (broodjes, bagels, soep, pies 
(gevulde gebakjes), jacked potatoes...) 
is mogelijk in cafés, pubs en snackbars. 
Neem ook een kijkje in de versafdeling 
van warenhuizen zoals Marks & Spencer, 
Tesco en Salisbury, waar de keuze aan 
sandwiches groot is. En vergeet evenmin 
het café of restaurant van musea waar u 
doorgaans heel degelijk kunt lunchen. 
‘s Avonds, voor het diner, mag het iets 
meer kosten. Londen is uitgegroeid 
tot een gastronomische stad waar 
het goed toeven is in smaakvolle 
designrestaurants. Een ontdekking voor 
alle zintuigen! 
De prijscategorieën hieronder gelden 
voor een volledige maaltijd zonder 
drank. Ze werden opgetekend bij de 
samenstelling van deze gids.
T ‘Uit eten’ blz. 23 en ‘Eten in Londen’ 
blz. 169.
T De hierna geselecteerde adressen 
staan op de uitneembare vouwkaart en 
op de detailkaarten van de wijken. Maak 
gebruik van de rode cijfers in de tekst 
(bv. ā).

Trafalgar Square

Detailkaart van de wijk blz. 37

MINDER DAN £ 15 (€ 20)
Ħ Café in the Crypt – E4 - 
Trafalgar Sq., St Martin-in-the-
Fields - Duncannon St. - Ê Charing 
Cross - t 020 7766 1158 - www.
stmartin-in-the-fields.org - ma.-di. 
8.00-20.00 u, wo. 8.00-22.30 u, do.-za. 

8.00-21.00 u, zo. 11.00-18.00 u.  
Dit goedkope zelfbedieningsrestaurant 
bevindt zich in de gewelfde crypte 
van St Martin-in-the-Fields. Lekkere 
gerechten en een verrassende sfeer. 
Jazzconcerten op wo. avond (reserv. 
verplicht na 19.00 u).

VAN £ 20 TOT £ 35  (€ 25-45)
Ł The National Dining Rooms –  
E4 - Trafalgar Square - Ê Charing 
Cross of Leicester Square - 
t 020 7747 2525 - www.
peytonandbyrne.co.uk - 10.00-17.30 u 
(vr. 20.30 u). Dit zeer chique restaurant 
werd ingericht door architect David 
Collins. Het maakt deel uit van een 
stijlvol museum: de National Gallery! 
Traditionele gerechten en afternoon 
tea (vanaf 15.00 u).

St James

VAN £ 30 TOT £ 55 (€ 40-72)
Ň Quaglino’s – D4 - 16 Bury St. - 
Ê Green Park - t 020 7930 6767 - 
www.quaglinos-restaurant.
co.uk - 12.00-15.00 u, 17.30-23.00 u - 
gesl. zon- en feestd. Deze brasserie 
met open keuken kent veel succes in 
de hogere sociale klassen. Beroemde 
Londenaars komen er ook over de vloer. 
Seizoensmenu’s. Liefst reserveren. 

Piccadilly en Mayfair

MINDER DAN £ 15 (€ 20)
Ĳ Tibits – D4 - 12-14 Heddon St. -
Ê Piccadilly Circus - t 020 7758 4110 -  
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www.tibits.co.uk - ma.-wo. 9.00-
22.30 u, do.-za. 9.00-24.00 u, zo. 
11.30-10.30 u. Gelegen in een galerij 
bij Regent St., met veel bars en 
restaurants. Succesvolle formule met 
vegetarisch buffet tegen redelijke 
prijzen. Betalen doe je volgens 
gewicht. Zomers terras met grote, 
gemeenschappelijke tafels. 

VAN £ 15 TOT £ 30 (€ 20-40)
ĕ Yoshino – D4 - 3 Piccadilly Pl. - 
Ê Piccadilly Circus - t 020 7287 
6622 - www.yoshino.net - ma.-za. 
12.00-23.00 u. In de minimalistische 
omgeving van dit Japanse restaurant 
op een boogscheut van het eeuwig 
drukke Piccadilly komt een mens tot 
rust. De lunch box met groene matcha 
thee is perfect geschikt als vitaminerijk 
middageten.

VAN £ 25 TOT £ 40 (€ 32-52)
Ŝ Gymkhana – D4 - 42 Albemarle St. -  
Ê Green Park - t 020 3011 5900 - 
www.gymkhanalondon.com - ma.-za. 
12.00 u-14.30 u, 17.30-23.00 u, zo. 
12.00-16.00 u. Een koperen percolator, 
ventilators, houten lambriseringen en 
een kunstig bestek: alles ademt hier de 
gedempte sfeer van een gentlemen’s 
club uit de voormalige koloniën. Indische 
gerechten met Europese invloeden op 
basis van streekproducten, meer bepaald 
wild. De biryani van hert met saffraan en 
kardemom is overheerlijk!

Hyde Park

VAN £ 20 TOT £ 45 (€ 25-58)
€ The Magazine Restaurant – B5 - 
West Carriage Dr. - Ê Hyde Park Corner 

Het café in de crypte van St Martin-in-the-Fields is een sfeervol zelfbedieningsrestaurant  
waar ook veel Londenaars komen.
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MEER WETEN OVER LONDEN

43 – Stichting van het Romeinse 
Londinium.
61 – Opstand van koningin Boadicea 
tegen de Romeinen.
2de eeuw – Bouw Romeinse muur.
5de eeuw – De Romeinse troepen 
verlaten de stad.
8ste-10de eeuw. – Strooptochten door 
Vikingen.
1065 – Stichting van Westminster 
Abbey.
1066 – Normandische inval: nederlaag 
van Harolds troepen in Hastings en 
kroning van Willem I.
1067 – 1097 – Bouw van de Tower of 
London.
1157 – Kooplieden van de Hanze 
vestigen zich in de Londense City.
1192 – Verkiezing van de eerste 
burgemeester, Henry Fitzailwin.
1209 – London Bridge, de eerste 
stenen brug, vervangt de Romeinse 
oeververbinding.
1216 – Koning Jan zonder Land 
verleent de Magna Carta aan de 
baronnen. Het is de basis van de 
Engelse instellingen.
1349 – Uitbraak van de Zwarte Dood.
1381 – Een boerenopstand onder 
leiding van Wat Tyler teistert Londen.
1450 – Opstand in Kent, aangevoerd 
door Jake Cade; de rebellen houden 
Londen drie dagen bezet.
1530-1532 – Bouw van St James’s 
Palace.
1536-1539 – Reformatie: Hendrik VIII 
breekt met de rooms-katholieke kerk.
1555 – Herstel van het katholicisme: 

300 protestanten sterven op de 
brandstapel in Smithfield.
1567 – Stichting van de eerste Beurs.
1599 – Inhuldiging van het Globe 
Theatre in Southwark.
1600 – Oprichting van de Britse Oost-
Indische Compagnie.
1642 – Begin van de burgeroorlog 
tussen de cavaliers (royalisten) en de 
roundheads (parlementsleden).
1649 – Terechtstelling van Karel I op 
30 januari voor Whitehall.
1649-1660 – Republiek, de 
‘Commonwealth of England’.
1653 – Cromwell wordt Lord Protector 
van de Republiek.
1655 – Massale terugkeer van de 
Joden, sinds de 13de eeuw verbannen.
1660 – Restauratie; opnieuw 
toneelvoorstellingen in Covent Garden.
1665 – Pestepidemie, die naar verluidt  
75.000 slachtoffers eist op een 
bevolking van 460.000 inwoners.
1666 – Grote Brand en ontstaan van 
de eerste Londense krant.
1666-1723 – Wederopbouw van 
St-Paul’s Cathedral en de kerken in de 
City door Christopher Wren.
1685 – Komst van Franse Hugenoten 
(Herroeping Edict van Nantes).
1688 – Burgeroorlog, de Glorious 
Revolution: ballingschap van Jacobus II; 
Willem van Oranje krijgt de troon.
1702 – De Daily Courant verschijnt.
1750 – Bouw van Westminster Bridge.
1753 – Stichting British Museum.
1756-1763 – Zevenjarige Oorlog tussen 
Groot-Brittannië en Pruisen enerzijds, 

BELANGRIJKE DATABELANGRIJKE DATA
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en Frankrijk en Oostenrijk anderzijds.
1780 – Lord Gordon leidt de oproer 
tegen de katholieken.
1812 – John Nash ontwerpt en bouwt 
Regent Street.
1824 – Opening van de National 
Gallery.
1835-1860 – Wederopbouw van 
Westminster Palace (Houses of 
Parliament).
1836 – Stichting van de University of 
London.
1851 – Eerste Wereldtentoonstelling in 
Hyde Park.
1852 – Stichting van het Victoria and 
Albert Museum.
1856-1909 – Bouw van de musea in 
South Kensington.
1863 – Aanleg van de eerste metrolijn.
1894 – Inhuldiging van Tower Bridge.
1938 – Aanleg van de Green Belt 
(groene gordel) rond Londen.
1940-1941 – Blitz: aanhoudende 
luchtbombardementen op Londen.
1951 – Het Festival of Britain moet in 
de naoorlogse periode het land opnieuw 
energie geven.
1958 – De eerste vrouwen worden 
toegelaten tot het House of Lords.
1976 – Inhuldiging van het National 
Theatre.
1979 – Margaret Thatcher, de Iron 
Lady, is de eerste vrouwelijke premier.
1981 – Oprichting van de London 
Docklands Development Corporation 
voor de sanering van de oude dokken. 
Huwelijk van Charles en Diana in 
St Paul’s Cathedral.
1982 – Inhuldiging van het Barbican 
Centre. Bouw van de Thames Barrier 
(waterkering op de Theems).

1990 – John Major wordt premier.
1994 – Inhuldiging van de tunnel onder 
het Kanaal.
1997 – Opening van de British Library.
Labour komt weer aan de macht: Tony 
Blair is de nieuwe premier.
1998 – Opening van het nieuwe 
Globe Theater.
Referendum: voortaan wordt de 
burgemeester van Londen verkozen.
1999 – Bouwwerken in het kader 
van het nieuwe millennium: de Dome 
(Greenwich), uitbreiding van de Jubilee 
Line, de Millennium Bridge en Tate 
Modern (Southwark), London Eye 
(reuzenrad, South Bank), het Great 
Court van het British Museum.
2003 – Londen is de eerste Europese 
stad met een tolsysteem, de 
congestion charge. 
2005 – Terroristische aanslagen.
2007 – St Pancras wordt het 
eindstation van de Eurostartreinen.
Gordon Brown wordt premier.
2008 – Financiële crisis.
2010 – De Tories opnieuw aan de 
macht. David Cameron wordt premier.
2011 – Huwelijk van Kate Middleton en 
prins William in Westminster Abbey.
Gewelddadige manifestaties tegen de 
bezuinigingen.
2012 – Londen organiseert de 
Zomerspelen (XXXste Olympiade). 
Diamanten regeringsjubileum (60 jaar) 
van Elisabeth II.
2013 – Opening van de Shard.
Geboorte van prins George, het eerste 
kind van William en Kate.
2015 – Geboorte van prinses Charlotte, 
het tweede kind van William en Kate.
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