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Vanuit metrostation Bond Street kom je terecht in de drukke winkelstraat Oxford Street

OVER DE ROUTE

mensenmassa al van je af begint te schudden. Vanaf hier loop je door het straatje dat ook St.

Aan de linkerkant ligt Selfridges

.

. Loop terug richting het station en ga links het kleine

steegje naast H&M in. Dat brengt je naar St. Christopher s Place

, waar je de winkelende

De wandeling begint in het sfeervolle Marylebone. Via Marylebone High Street kom je langs
een prachtig winkel- en restaurantaanbod. Het tweede gedeelte brengt je naar Regent's Park
en Primrose Hill, waar je heerlijk kunt uitwaaien, op de fiets of te voet. Een lange maar
gevarieerde route die je twee gemoedelijke buurten van de stad laat ontdekken.

Christopher s Place heet en kom je uit in Wigmore Street, hier zit Workshop Coffee

DE WIJKEN

George Street in

Steek over en loop Marylebone Lane in

.

. Aan het einde kom je uit in

Thayer Street waar je links verse sapjes kunt kopen
. Voor de Wallace Collection

. Steek over en loop rechtdoor
loop je verder en ga je Spanish Place

Marylebone en Primrose Hill zijn twee charmante wijken met een dorps karakter, met
daartussenin Regent's Park.

linksaf in, naar Manchester Square. Geen zin in kunst, dan ga je in Thayer Street rechtsaf.

Marylebone ligt ten noorden van Oxford Street en huisvest voornamelijk welgestelde
tweeverdieners, expats en beroemdheden. Deze buurt heeft de sfeer van een gezellig dorp,
maar met een winkel- en restaurantaanbod waar andere wijken jaloers op mogen zijn.

om bij te tanken

Marylebone High Street en Marylebone Lane vormen de kern. In de jaren 60 was dit ook een
favoriete locatie van de Beatles; zowel Paul McCartney als John Lennon hebben hier
gewoond. Andere bekende bewoners uit het verleden zijn Charles Dickens, Jimi Hendrix en
de fictieve detective Sherlock Holmes.
Ten noorden van Marylebone ligt Regent's Park. Dit prachtige park wordt omgeven door
statige panden. Vanaf de heuvel, Primrose Hill, heb je een spectaculair uitzicht over de stad.
Primrose Hill is tevens de naam van de woonwijk die er aan grenst. Dit is een mooi verstopt
hoekje van Londen. Het dorpse karakter, de kleurrijke gevels en overvliegende zeemeeuwen
zorgen voor een ontspannen sfeer. Het hart van de wijk wordt gevormd door Regent's Park
Road. In deze straat zijn een aantal leuke winkels en diverse geweldige restaurants gevestigd.
Grote kans dat je hier een bekend gezicht ziet, want ook hier wonen de nodige
beroemdheden. In de jaren 90 leefde hier de Primrose Hill set, Londens hipste
vriendengroepje met Kate Moss, Jude Law, Ewan McGregor en de Oasis-broertjes.

WEINIG TIJD

Deze straat gaat over in Marylebone High Street, voor uren winkelplezier en genoeg adresjes
. Aan het einde van Marylebone High

Street, net voorbij The Conran Shop

kom je uit in Marylebone Road. Voor Ambika P3

ga je hier een stukje naar links. Antiekliefhebbers moeten hier even van de route
afwijken en een stuk verder lopen in Marylebone Road tot aan Lissen Grove. Ga hier rechts en
neem de vijfde straat links, Church Street. Hier zit achter de marktkraampjes het enorme pand
van Alfies Antique Market

verstopt. Wil je Alfies overslaan, steek dan Marylebone Road

over voor The Royal Academy of Music

. Hier direct achter loop je Regent's Park in

Binnen de Inner Circle liggen de Queen Mary s Gardens en het Open Air Theatre

.

. Voor

een lekkere lunch ga je rechtsboven, bij Gloucester Gate, het park uit voor York & Albany
. Loop via Gloucester Gate terug het park in en sla rechtsaf naar de Outer Circle zodat je bij de
London Zoo uitkomt

. Loop iets terug en loop linksaf via St. Marks Square naar Prince

Albert Road. Ga linksaf en loop het park Primrose Hill

in voor een fenomenaal uitzicht.

Verlaat het park aan de noordkant en je vindt in Regent s Park Road diverse leuke restaurants

Marylebone High Street + The Golden Hind + Regent’s Park + Het uitzicht vanaf Primrose

en winkels

Hill + Regent’s Park Road

voor nog meer leuke eet- en shopadresjes
Camden wandelen.

. Loop aan het einde rechts Gloucester Avenue in
. Vanaf hier kun je langs het kanaal naar

OXFORD STREET - SHOPPEN

De grootste en ongetwijfeld drukste winkelstraat van Europa is Oxford Street. Hier hebben
alle grote ketens hun flagship store. TopShop, H&M, GAP, Zara, Urban Outfitters, Primark,
River Island, Uniqlo, Marks & Spencer, je vindt ze hier allemaal praktisch naast elkaar.
oxford street, w1, www.oxfordstreet.co.uk, ma-wo & vr 9.30-20.00, do 9.00-22.00, za
9.00-21.00, zo 12.00-18.00, metro marble arch/bond street/oxford circus

SELFRIDGES - SHOPPEN

In Oxford Street zitten diverse warenhuizen, maar Selfridges is toch wel de favoriet van
Londenaren. Je kunt er terecht voor etenswaren, designerkleding, schoenen, make-up,
gadgets, interieurartikelen en nog heel veel meer. Tussen al het moois zitten diverse eet- en
drinkgelegenheden verstopt.
400 oxford street, w1a, www.selfridges.com, ma-za 9.30-22.00, zo 11.30-18.00, metro bond
street/marble arch

ST. CHRISTOPHER’S PLACE - LEUK OM TE DOEN

Ontsnap aan de winkelende mensenmassa in Oxford Street en ontdek St. Christopher’s
Place. Aan dit gezellige plein en straatje vind je een mix van originele winkels, cafés en
restaurants. Voor houten speelgoed ga je naar Petit Chou en Café Creperie serveert zoete en
hartige crêpes. Naast kleine onafhankelijke zaakjes vind je hier ook veel highstreet Britse
modemerken bij elkaar om de hoek, zoals Reiss, Jigsaw, Whistles en Phase Eight.
st christopher’s place, w1u, www.stchristophersplace.com, dagelijks, metro bond steet

WORKSHOP COFFEE - ETEN & DRINKEN

Voor een goede kop koffie gaan Londenaren naar Workshop Coffee. En waar de locals
vertoeven, is het altijd goed. Hier wordt de koffie versgebrand door een team van hippe
barista’s. Voor bij de koffie hebben ze sandwiches, croissantjes en taart.
75 wigmore street, w1u, www.workshopcoffee.com, ma-vr 7.00-19.00, za-zo 9.00-18.00, £2,
metro bond street

TRACEY NEULS - SHOPPEN

Tracey Neuls gebruikt ouderwetse technieken om van simpele damesschoenen ultramoderne
kunstwerkjes te maken, wars van alle trends. De inrichting van de winkel is heel bijzonder;
hier staat geen enkele schoen gewoon in de kast.
29 marylebone lane, w1u, www.traceyneuls.com, ma-vr 11.00-18.30, za-zo 12.00-17.00,
metro bond street

PAUL ROTHE & SON - ETEN & DRINKEN
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Paul Rothe & Son is opgericht in 1900 en nog altijd in handen van dezelfde familie. Dit typisch
Engelse en heerlijk ouderwetse delicatessenwinkeltje/eettentje is perfect om een lekker
broodje te eten met een eenvoudige mok thee erbij.
35 marylebone lane, w1u, www.paulrotheandsondelicatessen.co.uk, ma-vr 8.00-18.00, za
11.00-17.00, vanaf £3,50, metro bond street
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CONTENT BEAUTY/WELLBEING - SHOPPEN

Content Beauty/Wellbeing staat van boven tot onder vol met luxe, natuurlijke
verzorgingsproducten die niet zomaar overal te krijgen zijn. Beneden kun je bovendien een
schoonheidsbehandeling laten doen.

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

14 bulstrode street, w1u, www.beingcontent.com, ma-vr 10.00-19.00, za 10.00-18.00, metro
bond street

THE GOLDEN HIND - ETEN & DRINKEN

Een bezoek aan Londen is natuurlijk niet compleet zonder een portie fish & chips. En die
maken ze bijna nergens lekkerder dan bij The Golden Hind. Dit onopvallende café draait al
sinds 1914 mee en heeft nog altijd een fantastische reputatie.
73 marylebone lane, w1u, ma-vr 12.00-15.00 & 18.00-22.00, za 18.00-22.00, £7, metro bond
street

Studeerde mode aan het AMFI en London College of Fashion en houdt van
vintageboetiekjes, pop-upmarkten én decadente warenhuizen. Favoriete
NAME
bezigheden: yoga, pingpong en bowlen, secret cinema en de stad te voet verkennen.
Kim
Snijders
En Kim bezoekt regelmatig even het Tate Modern of V&A voor een
Photography
mooie tentoonstelling.
Marjolein den Hartog,
Vincent van den
Hoogen
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ROOTS AND BULBS - ETEN & DRINKEN
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Voor een gezonde oppepper ga je naar Roots and Bulbs. In deze afhaal-sappenbar bestel je
versgemaakte smoothies en groentesappen. Of ga voor een ultragezond tarwegrassapje of
kokoswater. Gezondheidsfreaks kunnen hier ook terecht voor een dagelijkse dosis powerfood:
denk aan quinoasalades, chiazaden en amandelmelk.
5 thayer street, w1u, www.rootsandbulbs.com, ma-vr 7.30-18.30, za-zo 10.00-17.00, £6,
metro bond street
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