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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

London Eye
Houses of Parliament
House of Commons
Jewel Tower
Westminster Abbey
Cellarium Cafe & Terrace
St. James’s Park
Buckingham Palace
Queen’s Gallery
Royal Mews
St. James's Cafe
Churchill War Rooms
10 Downing Street
Banqueting House
Horse Guards
Trafalgar Square
National Portrait Gallery
National Gallery
Brumus
Dover Street Market
The Wolseley
Fortnum & Mason
Royal Academy
Burlington Arcade
Savile Row
Regent Street
Momo
Sketch
Liberty
28-50 Wine Workshop & Kitchen
Bond Street
Mews of Mayfair
Claridge’s
Grays Antique Market
South Molton Street

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.30 km)

westminster, st. james’s &
mayfair

Start met het uitzicht vanuit de London Eye 1 . Via Westminster Bridge steek je de Thames

OVER DE ROUTE

Victoria Street in naar Westminster Abbey 5

De wandeling neemt je mee langs alle bezienswaardigheden waar Londen bekend van is. Er is
veel aandacht voor historie en cultuur, maar je kunt hier ook goed shoppen en je vindt er veel
chique restaurants en hotels voor een diner of afternoon tea. De wandeling is vrij lang, maar je
kunt het middenstuk door St James's Park ook fietsen, waardoor de route wat sneller gaat.

DE WIJKEN

Westminster ligt aan de noordelijke oever van de Thames en behoort tot het Londen van de
ansichtkaarten. Het grootste deel van Westminster staat op de werelderfgoedlijst van
UNESCO en is enorm populair onder toeristen. Hier liggen de politieke en religieuze
machtscentra van de stad, zoals Houses of Parliament, Downing Street en Westminster
Abbey. Al vanaf de 11e eeuw wordt Groot-Brittannië vanuit deze wijk bestuurd. Het
bekendste onderdeel van Houses of Parliament is de torenklok die bekendstaat als Big Ben.
Deze werd eind 11e eeuw gebouwd, maar vanwege een brand in 1834 dateert het merendeel
uit circa 1840. Ten zuiden van Westminster ligt St. James's Park. Hier vind je Buckingham
Palace, de voornaamste vorstelijke trekpleister van de stad. Sinds Koningin Victoria hier in
1837 haar intrek nam, is dit de officiële residentie van de monarchie. De Queen is bijna de
enige inwoonster van dit stukje Londen. De statige panden eromheen huisvesten vooral
chique kantoren, overheidsgebouwen en chique, onbewoonde appartementen.

over en ga je linksaf naar de Houses of Parliament 2

3 . Hier direct achter ligt de Jewel

Tower 4 . Loop terug, ga linksaf over Parliament Square en door Broad Sanctuary linksaf
6 . Steek over en loop door Storey's Gate naar

St. James s Park 7 . Ga linksaf en je kunt Buckingham Palace 8 onmogelijk missen. Achter
het paleis liggen de Queen s Gallery 9 en de Royal Mews 10 . Loop terug door St. James’s
Park, waar je nog lekker even kunt zitten 11 , naar Parliament Square. Ga links Parliament
Street in. De eerste straat links huizen de Churchill War Rooms 12 . Parliament Street gaat
over in Whitehall, waar je langs Downing Street 13 , Banqueting House 14 en de Horse
Guards 15 komt. Aan het einde ligt Trafalgar Square 16 17 18 . Loop links op Trafalgar Square
Pall Mall in en ga rechtsaf Suffolk Street in en de eerste straat links om iets te eten of drinken
in een kleurrijke omgeving 19 . Loop nog iets verder voor Dover Street Market 20 . Via Pall
Mall en St James's Street ga je linksaf naar The Wolseley 21 . Loop terug over Piccadilly en ga
linksaf naar Fortnum & Mason 22 en de Royal Academy 23 . Loop iets terug en wandel rechts
door Burlington Arcade 24 . Weer buiten loop je rechtsaf langs Savile Row 25 via Vigo Street
naar Regent Street 26 . Ga linksaf. De eerste straat links is Heddon Street en brengt je naar
het pleintje van Momo 27 . Ga verder Regent Street in en ga linksaf voor Sketch 28 . Ga terug
naar Regent Street en sla rechts Great Marlborough Street in voor warenhuis Liberty 29 . Sla

Ten noorden van St. James's Park liggen de twee deftige wijken St. James's en Mayfair.
Naast de prachtige historische panden en elegante pleintjes is dit vooral de buurt van de
gentlemen's clubs en de perfect gesneden maatpakken. Sinds 1800 behoort Savile Row tot
een van de bekendste straten voor maatwerk. Schoenen, pakken en shirts: alles wordt hier op
maat gemaakt. Ook huisvest Mayfair bekende luxe modemerken, in straten als Bond Street
en New Bond Street. De luxeboetieks, juweliers en antiekzaken vormen een walhalla voor
fashionista's met een dikke portemonnee. Daarnaast vind je in deze buurt veel beroemde
kunst- en antiekinstituten als The Royal Academy en veilinghuizen Christie's en Sotheby's.

WEINIG TIJD

Westminster Abbey + 10 Downing Street + Trafalgar Square + Bond Street + Afternoon
tea bij Fortnum & Mason

links af om in Maddox Street uit te komen 30 . Loop verder en ga rechts in New Bond Street
31 . Ongeveer tegenover Armani ga je links een steegje in naar Mews of Mayfair 32 . Loop

terug, vervolg Bond Street en ga linksaf in Brook Street voor Londens allerbeste afternoon tea
33 . Steek over naar Davies Street waar Grays Antiques zit 34 en de gezellige winkelstraat

South Molton Street 35 . Hier houdt het superdeluxe gebeuren op en kom je uit in Oxford
Street, de grootste winkelstraat van Europa.

1 LONDON EYE - LEUK OM TE DOEN

De London Eye is het grootste reuzenrad ter wereld. Een ritje duurt ongeveer een halfuur,
waarin je naar een hoogte van 135 meter stijgt. Het uitzicht over Londen – en ver daarbuiten –
is op een heldere dag adembenemend. Wel reserveren als je niet uren in de rij wilt staan. Dan
is het bovendien goedkoper.
south bank, se1, www.londoneye.com, +44(0)871-7813000, dagelijks, entree vanaf £23,
metro westminster/waterloo
2 HOUSES OF PARLIAMENT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

The Palace of Westminster staat beter bekend als de Houses of Parliament. Het bekendste
onderdeel is de enorme torenklok van de Big Ben. Deze werd eind 11e eeuw gebouwd, maar
vanwege een brand in 1834 dateert het merendeel uit circa 1840. Hier vervult de Britse
regering haar dagtaak in een doolhof van meer dan duizend prachtige kamers. Een rondleiding
volgen kan alleen in de zomermaanden, wanneer het parlement met zomerreces is.
Reserveren is noodzakelijk. Een debat bijwonen kan ook.
parliament square, sw1, www.parliament.uk, +44(0)20-72194114, bezoek de website voor
meer informatie, tour £25, metro westminster
3 HOUSE OF COMMONS - LEUK OM TE DOEN

Beleef de Britse politiek tijdens Question Time in het House of Commons. Een levendig
schouwspel dat vaak uitmondt in politiek theater. Alleen inwoners van de UK kunnen vooraf
toegangskaarten bestellen; als toerist zul je moeten afwachten of er nog plaats is. De rijen
voor Question Time kunnen lang zijn, maar voor andere debatten kun je vaak vrij snel
doorlopen.
houses of parliament, parliament square, sw1, www.parliament.uk, +44(0)20-72194272, ma &
di 14.30-22.30, wo 11.30-19.30, do 9.30-17.30, vr 9.30-15.00, entree gratis, metro
westminster
4 JEWEL TOWER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Jewel Tower is een overblijfsel van het oorspronkelijke middeleeuwse paleis dat nu de
Houses of Parliament vormt. Dit paleis werd destijds gebouwd om de kroonjuwelen te
bewaren. Nu is er een uitgebreide tentoonstelling over de geschiedenis van het Britse
parlement.
abingdon street, sw1p, www.english-heritage.org.uk, +44(0)20-72222219, bezoek de website
voor meer informatie, entree £5.40, metro westminster
5 WESTMINSTER ABBEY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De prachtige gotische Westminster Abbey, waar Prince William met Kate Middleton is
getrouwd, is bijna een overdekte begraafplaats. Hier liggen belangrijke koningen en
koninginnen, dichters en wetenschappers, muzikanten en militairen van de afgelopen duizend
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jaar begraven. Ook Stephen Hawking is hier bijgezet. Je kunt er elke dag diensten bijwonen.
Check de website om te zien of er tijdens jouw bezoek een Wednesday Late is, dan kun je
tussen 16.30 en 19.00 uur voor de halve prijs naar binnen.
20 deans yard, sw1, www.westminster-abbey.org, +44(0)20-72225152, ma-vr 9.30-15.30, za
9.00-13.00, entree £22, metro westminster/st james’s park

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

6 CELLARIUM CAFE & TERRACE - ETEN & DRINKEN

In één van de oude kelders van Westminster Abbey zit het Cellarium Café & Terrace. Een

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.

sfeervol café waar je goed kunt ontbijten en lunchen. Of bestel een afternoon tea, compleet
met zoete en hartige scones en verrukkelijke taartjes. Het terras is met goed weer ook een
fijne plek.
20 dean's yard, sw1p, www.cellariumcafe.com, +44(0)20-72220516, ma-vr 8.00-18.00, za
9.00-17.00, zo 10.00-16.00, £8, afternoon tea £17.50, metro westminster/st james’s park

NAME

Kim Snijders

7 ST. JAMES’S PARK - LEUK OM TE DOEN

Photography

Een van Londens mooist aangelegde parken is St. James’s Park. Je kunt hier ligstoelen

Marjolein den Hartog,

huren, luieren en genieten van het fantastische zicht op Buckingham Palace. Neem nootjes

Vincent van den
Hoogen

mee om de eekhoorns te voeren en verbaas je over het feit dat er pelikanen rondzwemmen.
st. james’s park, sw1a, www.royalparks.org.uk, +44(0)300-0612000, dagelijks 5.00-0.00,
entree gratis, metro st. james’s park/westminster
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8 BUCKINGHAM PALACE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

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.

Buckingham Palace is, sinds koningin Victoria in 1837 haar intrek nam, de officiële residentie
van de monarchie. In augustus en september is een aantal van de 775 kamers toegankelijk
voor het publiek. De meeste bezoekers komen echter voor de Changing of the Guard.
st. james’s park, sw1a, www.royalcollection.org.uk, +44(0)20-77667300, wisseling van de
wacht ma, wo, vr, za 11.00, in de zomer dagelijks 11.00, wisseling van de wacht gratis, entree
royal state rooms £24, metro victoria/green park/hyde park corner

LOCAL

9 QUEEN’S GALLERY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

NAME

KIM SNIJDERS

Tot voor kort was de Royal Collection, de enorme kunstverzameling van de koningin, niet
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.

opengesteld voor het publiek. Nu is deze collectie echter niet langer geheim en kun je in de
Queen’s Gallery belangrijke werken van bijvoorbeeld Michelangelo, Vermeer en Rubens
bekijken.
buckingham palace, st. james’s park, sw1a, www.royalcollection.org.uk, +44(0)20-77667301,
dagelijks 10.00-17.30, 21 juli-30 sept 9.30-17.30, entree £11, metro victioria/green park/hyde
park corner
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