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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN
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The Photographer's Gallery
Beyond Retro
Liberty
Department of Coffee and Social Affairs
We Built This City
Kingly Court
Nopi
Murdock London Soho
Rapha Cycle Club London
Piccadilly Circus
The Comedy Store
Chinatown
Mildred's
BAO
The Duck and Rice
Footpatrol
Sounds of the Universe
Crosstown Doughnut & Coffee Bar
Princi
Honest Burgers
Burger and Lobster
Soho Theatre
The London Gin Club
Soho Square Gardens
10 Greek Street
Chotto Matte
Ronnie Scott's
Bar Termini

ROUTE
uitgaan in soho
OVER DE ROUTE
Deze wandeling brengt je naar Londens bekendste en meest beruchte uitgaanswijk. Je komt
langs talrijke restaurants, pubs, cafés, bars, theaters en nachtclubs. Daarnaast vind je hier een
heel scala aan bijzondere winkels. Soho staat vooral bekend als theaterdistrict en om de rosse
buurt, en is populair bij de gay-community. Een bruisende, veelzijdige buurt en vanwege de
vele uitgaansadressen is dit natuurlijk dé plek om ’s avonds te bezoeken.

DE WIJKEN
Soho is Londens bekendste uitgaanswijk met uitstekende restaurants, cafés, bars, theaters,
nachtclubs en bordelen. De wijk staat vooral bekend als het theaterdistrict en om de rosse
buurt, maar ook om zijn kleurrijke homoscene. Ook Chinatown is beslist een bezoekje waard.
Soho is het uitgaansgebied van de homogemeenschap. Vooral in straten als Old Compton
Street zie je de regenboogvlag vrolijk wapperen. In deze straat vind je de hipste gaybars,
clubs, restaurants en winkels. Een stukje verderop, rondom Shaftesbury Avenue, ligt het
theaterdistrict. De musicals in theaters als het London Palladium Theatre and het Palace
Theatre behoren al jaren tot de meest populaire attracties van Londen.
Shoppen doe je in en rondom Carnaby Street, waar veel trendy boetieks zijn gevestigd. Al
tijdens de Swinging Sixties was deze straat hip and happening. Sinds de komst van de grote
modeketens is dit wel iets minder, maar nog steeds is dit een goede plek om lekker te
shoppen. In Soho vind je ook veel platenzaken – in Berwick Street maar liefst tien
verschillende. Het is dan ook een populaire buurt onder muzikanten en muziekverzamelaars.
Vroeger was Soho berucht om zijn rosse buurt. Inmiddels is het merendeel van de
seksindustrie verdwenen, maar in de straten rondom Great Windmill Street zijn nog steeds
bordelen, nachtclubs en sexshops te vinden.
Begin 20e eeuw woonden er veel kunstenaars, prostituees en criminelen in Soho, maar sinds
de jaren 60 is de wijk flink veranderd. Tegenwoordig wonen arm en rijk door elkaar en zijn alle
nationaliteiten er vertegenwoordigd. Beroemdheden als Mozart, Karl Marx en The Sex Pistols
hebben in Soho gewoond.
Chinatown is de Chinese wijk van Londen en ligt op de grens van Soho. Hier vind je oneindig

veel Chinese restaurants, toko’s en souvenirswinkels. Ook wordt hier ieder jaar Chinees
Nieuwjaar gevierd met een festival, optocht, shows en vuurwerk. De lampionnen, draken en
kleurrijke versieringen zorgen voor een oriëntaals karakter en vooral ’s avonds is het hier
gezellig.

WEINIG TIJD

The Photographer's Gallery + Liberty + Mildred's + Soho Theatre + The London Gin Club

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.30 km)
Vanaf metrostation Oxford Circus loop je via oostelijke richting Oxford Street in en ga je de
tweede straat rechtsaf naar Hill’s Place. Loop via Ramillies Place en sla rechtsaf naar Ramillies
Street naar The Photographer’s Gallery 1 . Vervolgens loop je deze straat uit en sla je linksaf
naar Great Marlborough Street om te shoppen bij Beyond Retro 2 . Keer om en loop naar
Liberty 3 . Vanuit Great Marlborough Street loop je Newburgh Street in en sla je rechtsaf naar
Lowndes Ct voor een kop koffie met wat lekkers 4 . Loop naar Carnaby Street en Kingly
Street waar je uitgebreid kunt shoppen en lunchen 5 6 . Aan het eind van Carnaby Street sla
je rechtsaf Beak Street in en linksaf naar Warwick Street voor Ottolenghi’s NOPI 7 . Loop
terug naar Beak Street en ga Upper John Street in. Ga vervolgens rechtsaf naar Lower John
Street en nogmaals rechtsaf naar Brewer Street voor Murdock Londen 8 en Rapha Cycle
Club London 9 . Via Air Street en Glasshouse Street wandel je naar Piccadilly Circus 10 . Loop
via Coventry Street naar The Comedy Store 11 . Ga Wardour Street in voor Chinatown 12 . Via
Brewer Street ga je rechtsaf naar Great Pulteney Street. Ga daarna linksaf naar Lexington
Street voor nog meer leuke eettentjes 13 14 . Via Broadwick Street kom je in Berwick Street
voor The Duck and Rice 15 Foot Patrol 16 en ga verder Broadwick Street in voor een
platenzaak 17 en donuts 18 . Rechtsaf in Wardour Street vind je Princi 19 . Via Meard Street
kom je bij Honest Burgers 20 uit. Ga linksaf naar Dean Street voor Burger and Lobster 21 en
het Soho Theatre 22 . Loop verder Dean Street in en ga linksaf naar Fareham Street, waar aan
het einde van straat de The London Gin Club 23 ligt. Ga dan weer terug naar Dean Street en
sla linksaf naar Carlisle Street naar Soho Square Gardens 24 . Ga Greek Street in waar je kunt
dineren en borrelen 25 . Sla rechtsaf Bateman Street en meteen linksaf naar Frith Street voor
nog meer restaurants en bars 26 27 . Ga linksaf naar Old Compton Street voor een cocktail bij
Bar Termini 28 .
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1 THE PHOTOGRAPHER'S GALLERY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

schilderijtjes, theedoeken, boeken, servies, sieraden en kaarten, allemaal voorzien van een
mooie print en vaak met een verwijzing naar Londen.

Wie van fotografie houdt, moet beslist een bezoekje brengen aan The Photographer’s
Gallery. Dit is Londens grootste galerie op het gebied van fotografie en er zijn regelmatig

46 carnaby street, w1f, www.webuilt-thiscity.com, ma-wo 10.00-19.00, do-za 10.00-20.00, zo

originele tentoonstellingen te bewonderen.

12.00-18.00, metro oxford circus

16-18 ramillies street, w1f, www.thephotographersgallery.org.uk, +44(0)20-70879300, ma-wo
10.00-18.00, do 10.00-20.00, vr-za 10.00-18.00, zo 11.00-18.00, entree £3,00, voor 12.00
gratis, metro oxford circus

6 KINGLY COURT - ETEN & DRINKEN

Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kun je in Kingly Court terecht voor een hapje en
drankje. In deze food-court zitten verschillende restaurants en eetcafeetjes, zoals Pizza

2 BEYOND RETRO - SHOPPEN

Pilgrims, Senor Ceviche en The Detox Kitchen. Dé plek dus voor een gezellige lunch tijdens
een middagje shoppen in Carnaby Street en omgeving.

Op zoek naar een vintage vondst? Of dat felbegeerde Chanel-tasje? Beyond Retro is je adres!
Deze vintage winkel zit inmiddels op meerdere locaties in Londen (Soho, Dalston, Brick Lane)
en is dé plek om vintage kleding en accessoires op de kop te tikken.
58-59 great marlborough street, w1f, www.beyondretro.com, +44(0)20-77299001, ma-wo &
za 10.30-19.30, do-vr 10.30-20.30, zo 11.00-18.00, metro oxford circus

kingly street, w1b, www.carnaby.co.uk/kingly-court-info, ma-za 8.00-0.00, zo 9.00-23.00, £10,
metro oxford circus
7 NOPI - ETEN & DRINKEN

Eigenaar Yotam Ottolenghi is zowel een culinair fenomeen in Londen als ver daarbuiten. Zijn
mediterrane gerechten zijn een enorme hit. In Nopi kun je genieten van al zijn klassiekers,

3 LIBERTY - SHOPPEN

zoals aubergine met granaatappelpitten, butternut squash met kardemom-yoghurt en met rijst
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. Het pand
is in 1924 gebouwd met hout van twee oorlogsschepen. Je vindt er alles onder één dak:
kleding, accessoires, cosmetica, meubilair, kantoorartikelen en de beroemde Liberty-stoffen.

gevulde wijnbladeren. Ook het interieur is een extra vermelding waard: een combinatie van
marmer, koper en goudkleurige tinten. Geen betere plek voor een sfeervol diner en een
tof avondje uit!
21-22 warwick street, w1b, www.ottolenghi.com, +44(0)20-74949584, ma-do 8.00-16.00 &

regent street, w1b, www.liberty.co.uk, +44(0)20-77341234, ma-za 10.00-20.00, zo
12.00-18.00, metro oxford circus

17.30-22.30, vr 8.00-22.30, za 10.00-22.30, zo 10.00-16.00, £20, metro oxford circus/piccadilly
circus

4 DEPARTMENT OF COFFEE AND SOCIAL AFFAIRS - ETEN & DRINKEN

8 MURDOCK LONDON SOHO - SHOPPEN

Voor een espresso of een filterkoffie ga je naar Department of Coffee and Social Affairs.

Voor een scheer- of knipbeurt kan manlief terecht bij Murdock London Soho. Onder het

Een gezellig koffietentje dat ook nog eens goede doelen steunt. Zo wordt bijvoorbeeld Thirsty
Planet-water in de winkel geserveerd, waarvan de opbrengst naar Pump Aid gaat.

genot van een glas whisky of een kop koffie vertonen ervaren barbiers hun kunsten. In de
winkel wordt ook een eigen lijn aan verzorgingsproducten verkocht, van complete scheersets
tot cremes en aftershaves.

3 lowndes court, w1f, www.departmentofcoffee.com, +44(0)20-74343340, ma-vr 8.00-19.00,
za 9.30-20.30, zo 10.00-19.00, £2,50, metro oxford circus

87 brewer street, w1f, www.murdocklondon.com, +44(0)20-33937946, ma-vr 10.00-19.00, za
10.00-18.00, zo 12.00-18.00, metro piccadilly circus

5 WE BUILT THIS CITY - SHOPPEN

We built this city is een van de leukste souvenirswinkels van Londen. Hier wordt het werk
van meer dan driehonderd illustratoren, vormgevers en kunstenaars verkocht. Denk aan
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9 RAPHA CYCLE CLUB LONDON - SHOPPEN

Rapha Cycle Club London is een ontmoetingsplaats voor wielerfanaten. Een

5
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fietsspeciaalzaak met een café en een eigen fietsclub. Hier drink je een biertje, kijk je een
wedstrijd en tik je een fietsoutfit met alle bijbehorende accessoires op de kop.
85 brewer street, w1f, pages.rapha.cc/clubs/london, +44(0)20-74949831, ma-vr 8.00-20.00, za

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

8.30-19.30, zo 11.00-18.00, metro piccadilly circus

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.
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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.

LOCAL

NAME

KIM SNIJDERS

Studeerde mode aan het AMFI en London College of
Fashion en houdt van vintageboetiekjes, pop-upmarkten én
decadente warenhuizen. Favoriete bezigheden: yoga,
pingpong en bowlen, secret cinema en de stad te voet
verkennen. Kim bezoekt regelmatig even het Tate Modern of
V&A voor een mooie tentoonstelling.
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