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knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE

KNIGHTSBRIDGE & CHELSEA

KNIGHTSBRIDGE & CHELSEA
Hyde Park
Serpentine Bar & Kitchen
Serpentine Gallery
Kensington Palace
The Orangery
Royal Albert Hall
Science Museum
Natural History Museum
Victoria & Albert Museum
Mint
Fernandez & Wells
Comptoir Libanais
The Builders Arms
Bumpkin
Chelsea Farmers Market
Orla Kiely
Designers Guild
The Pig’s Ear
Shop at Bluebird
Chelsea Physic Garden
Gordon Ramsay
Anthropologie
Neal's Yard Remedies
Penhaligon’s
John Sandoe Books
Duke of York Square
Saatchi Gallery
Royal Court Theatre
The Botanist
Cadogan Hall
Sloane Street

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Harvey Nichols

ROUTE
KNIGHTSBRIDGE

Hyde Park + Science Museum + Victoria & Albert Museum + Duke of York Square +
Harvey Nichols

& CHELSEA

OVER DE ROUTE

Deze wandeling is redelijk lang, maar gevarieerd. Je komt vanzelf langs leuke winkels,
koffietentjes en restaurants, maar de focus ligt in deze wandeling op kunst en cultuur. Je
komt langs grote musea en beroemde bezienswaardigheden. Met name het eerste deel, door
Hyde Park, is zeer geschikt om met de fiets te doen.

DE WIJKEN

Ooit waren Chelsea en Knightsbridge twee groene dorpjes, die ver verwijderd lagen van het
vervuilde Londen. Tegenwoordig zijn het twee chique wijken in het zuidwestelijke deel van de
stad.
Chelsea stond aan de wieg van Swinging London, toen Mick Jagger en consorten hier
rondhingen in hippe boetieks en cafés. King's Road was een levende catwalk waar de laatste
mode werd bepaald. Er is niet meer zoveel van de Swinging Sixties over. Tegenwoordig staat
Chelsea synoniem aan rijkdom en overdaad. In prachtig gerestaureerde Victoriaanse panden
wonen beroemdheden, bankiers, aandelenhandelaars en biljonairs uit alle delen van de
wereld.
In Knightsbridge staan Londens duurste huizen en er zijn straten met de hoogste
miljonairsdichtheid ter wereld. Dit zie je duidelijk terug in het winkel- en restaurantaanbod. In
Sloane Street barst het van de peperdure winkels van de grote modenamen. Ook de
beroemde warenhuizen Harrods en Harvey Nichols zijn hier gevestigd.
Steeds meer panden worden als investering opgekocht door rijke buitenlanders, vaak
afkomstig uit Rusland, China en het Midden-Oosten. Dit heeft als gevolg dat veel panden
leegstaan, omdat de eigenaren in het buitenland wonen. In sommige buurten staan zelfs zo
veel panden leeg, dat ze ook wel spookwijken worden genoemd.
Ook aan natuur en cultuur is zeker geen gebrek. Hyde Park is één van Londens grootste
stadsparken en een heerlijke plek om te wandelen, joggen of fietsen. Een andere reden om
waarom deze buurt populair is onder toeristen zijn de vele musea. Drie van de beste musea in
de wereld zijn hier te vinden: Natural History Museum, Victoria & Albert Museum en het
Science Museum.

WEINIG TIJD

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 20.00 km)
Begin je wandeling met een ontbijt midden in Hyde Park

. Neem het pad dat langs

het water loopt en ga via het Princess Diana Fountain Memorial naar de Serpentine Gallery
. Loop via Kensington Gardens naar Kensington Palace

en The Orangery

het park uit en ga via Kensington Road naar de Royal Albert Hall
je langs de grote musea

. Loop

. Via Exhibition Road kom

. Vervolg de wandeling en sla linksaf Cromwell

Gardens/Thurloe Place in en ga rechtsaf naar Brompton Road. Neem de eerste straat rechts,
North Terrace, voor interieurwinkel Mint

. Loop terug over Thurloe Place en ga rechtsaf

Exhibition Road in voor een koffie of lunch

. Ga daarna rechtsaf Thurloe Street in. Ga

linksaf, wandel door Cromwell Place en sla links af Pelham Street in. Loop over Onslow
Square en Sydney Place, ga rechtsaf via Fulham Road en ga naar links, Syndney Street in. Sla
linksaf Britten Street in voor een drankje in de pub

. Of blijf Sydney Street volgen

. Sla vervolgens rechtsaf King s Road in om te shoppen
Church Street in voor een biertje

of sla linksaf Old

. Loop daarna terug door King s Road, ga rechtsaf Flood

Street in en ga bij Royal Hospital Road linksaf naar Chelsea Physic Garden
Ramsay

en Gordon

. Ga terug naar King s Road om nog verder te shoppen

aan het einde van King s Road linksaf het gezellige Duke of York Square in
bezoek aan de Saatchi Gallery

. Sla
en breng een

. Sla vervolgens op King s Road rechtsaf naar Sloane

Square waar je een theaterstuk kun bijwonen

. Of ga dineren bij The Botanist

. Loop

vervolgens door de chique winkelstraat Sloane Street en sla rechts af Sloane Terrace in voor
een bezoek aan Cadogan Hall
Sloane Street

. Ga vervolgens rechtsaf en loop de chique winkelstraat

door. Aan het eind van Sloane Street zit het warenhuis Harvey Nichols

. Daar tegenover zit het Mandarin Oriental Hotel waar je kunt dineren in Bar Boulud
Sla rechtsaf Knightsbridge in voor een bijzondere afternoon tea in The Berkeley

.

. En wie

nog meer wil winkelen, gaat links Knightsbridge door om een bezoek te brengen aan het
warenhuis Harrods
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HYDE PARK - LEUK OM TE DOEN

Hyde Park biedt een enorme groene vlakte om te skaten, fietsen, paardrijden, wandelen en
picknicken. Of om een van de vele ligstoelen te huren en ongegeneerd te luieren. In het
meertje middenin, The Serpentine, barst het van de zwanen, eenden en andere watervogels.
Hier kun je zwemmen of een roeiboot huren. Aan de noordoostkant van Hyde Park kan sinds
1872 bij de Speaker’s Corner iedereen op een kistje gaan staan om zijn of haar mening te
verkondigen. Alles kan en alles mag en dat levert soms grappige taferelen op. Ben je met
kids, dan mag je de Diana Princess of Wales Memorial Playground niet missen. Deze vind je in
de noordwesthoek. Het is een enorm speelparadijs, compleet met piratenschip en
tentenkamp.
hyde park, www.royalparks.org.uk/parks/hyde-park, 5.00-0.00, entree gratis, metro hyde park
corner/knightsbridge

kensington palace, kensington palace gardens, w8, www.orangerykensingtonpalace.co.uk,
dagelijks 10.00-18.00, afternoon tea £26, metro high street kensington/queensway

ROYAL ALBERT HALL - LEUK OM TE DOEN

In de indrukwekkende Royal Albert Hall kun je allerlei concerten beluisteren of grote
balletvoorstellingen zien. De jaarlijkse serie klassieke concerten, The Proms, is erg populair.
Tijdig boeken, dus.
kensington gore, sw7, www.royalalberthall.com, afhankelijk van concert of voorstelling,
afhankelijk van concert of voorstelling, metro south kensington

SCIENCE MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Science Museum besteedt aandacht aan de geschiedenis van de wetenschap, van
ruimtevaart tot geneeskunde. Het gaat ook met de tijd mee door bijvoorbeeld de laatste

SERPENTINE BAR & KITCHEN - ETEN & DRINKEN

Serpentine Bar & Kitchen is een heerlijk café aan het meer in Hyde Park. Een fijne plek om de
dag te beginnen met een ontbijtje. Of om hier te eindigen en tot zonsondergang te blijven:
romantisch!
serpentine road, hyde park, w2, www.serpentinebarandkitchen.com, dagelijks 8.00-21.00,
£10, metro knightsbridge

digitale technologieën te behandelen. Voor kinderen worden hier allerlei leerzame en leuke
activiteiten georganiseerd.
exhibition road, south kensington, sw7, www.sciencemuseum.org.uk, dagelijks 10.00-18.00,
entree vaste tentoonstellingen gratis, metro south kensington

NATURAL HISTORY MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Dinosauriërs, vulkanen, fossielen, stenen en allerhande beesten zijn te bekijken bij het Natural

SERPENTINE GALLERY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Bij de Serpentine Gallery in Hyde Park vind je wisselende exposities van spraakmakende
moderne kunst. Elke zaterdag kun je gratis seminars en lezingen bezoeken, die aansluiten op
de exposities die er op dat moment zijn. In de bijbehorende winkel staat een goede collectie
kunstboeken.
kensington gardens, w2, www.serpentinegallery.org, di-zo 10.00-18.00, entree gratis, metro
south kensington/knightsbridge/lancaster gate

History Museum. Dit museum zit in een prachtig, enorm pand en verzorgt mooie
tentoonstellingen. Vooral voor kinderen is hier heel veel te beleven en ontdekken.
cromwell road, sw7, www.nhm.ac.uk, dagelijks 10.00-17.50, entree vaste tentoonstellingen
gratis, metro south kensington

VICTORIA & ALBERT MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Victoria & Albert Museum is een fantastisch museum voor alles wat te maken heeft met
KENSINGTON PALACE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Kensington Palace is het paleis waar Diana en Charles woonden; tegenwoordig is het een
groot gedeelte van de tijd het thuisverblijf van het gezin van William en Kate. Er worden hier
verschillende rondleidingen en tentoonstellingen houden.
kensington gardens, w8, www.hrp.org.uk/kensingtonpalace, dagelijks mrt-okt 10.00-18.00,
nov-feb 10.00-17.00, entree £17,50, metro high street kensington/queensway

design en kunst in de ruimste zin van het woord. Mode, architectuur, fotografie, meubels,
glas, keramiek, noem maar op. En dat alles over een periode van drieduizend jaar. Naast de
vaste collectie zijn er uitstekende tijdelijke tentoonstellingen te bezichtigen. Kijk ook zeker
even bij de museumwinkel en bezoek de courtyard voor een afternoon tea.
cromwell road, sw7, www.vam.ac.uk, za-do 10.00-17.45, vr 10.00-22.00, entree vaste
collectie gratis, metro south kensington

THE ORANGERY - ETEN & DRINKEN

Bij The Orangery serveren ze een heerlijk klassieke afternoon tea in een idyllische omgeving.
Diverse soorten thee, taartjes en broodjes staan hier op het menu, naast ontbijt- en
lunchgerechten. Je kunt ook lekker buiten zitten in de mooie paleistuinen.
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.

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
LAATSTE UPDATE

2016-09-15 09:46:48
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.
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