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ROUTE 1 > WESTMINSTER, ST. JAMES’S & 
MAYFAIR p. 18
Dít is het Londen van de ansichtkaarten. Buckingham Palace, 
Westminster Abbey en de London Eye. En afternoon tea.

ROUTE 2 > SOUTHWARK p. 38
Southwark herbergt een flink aantal Londense klassiekers: 
Tower Bridge, Tate Modern en Borough Market.

ROUTE 3 > SHOREDITCH p. 58
Deze wijk is van creatief Londen, hier lopen Londens
hipste inwoners in de unieke boetieks en op de markten.

ROUTE 4 > KING’S CROSS & ANGEL p. 78
King’s Cross is de laatste jaren flink opgekrabbeld, nieuwe adresjes
schieten als paddenstoelen uit de grond. De wijk Angel is jong en
bruisend en brengt je buiten de gebaande paden.

ROUTE 5 > MARYLEBONE, REGENT’S PARK & 
PRIMROSE HILL p. 98
Marylebone High Street is de plek waar de Londenaren zelf graag
shoppen. Primrose Hill is een verstopt hoekje van Londen, met een dorps
karakter en een ontspannen sfeer.

ROUTE 6 > KNIGHTSBRIDGE & CHELSEA p. 118
In Knightsbridge en Chelsea staan Londens duurste huizen, wat je
duidelijk terugziet in het winkel- en restaurantaanbod.

het beste van LONDEN in 6 routes
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World famous!

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Studeerde mode aan
het AMFI en London
College of Fashion en
houdt van vintage-
boetiekjes, pop-up -

markten 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.

LOCAL

LONDEN

PR-manager

Kim Snijders

Best tips ever!
TIME TO MOMO IN LONDEN

Stap het vliegtuig of de trein uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van
de wijk in. Weet waar je de lekkerste fish & chips van de stad eet en waar een
lokaal gebrouwen biertje wordt getapt. In time to momo delen lokale auteurs uit
liefde voor hun stad alleen de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shop-
boulevards over en wandel je, terwijl je onderweg een must-see meepikt, op je
gemak naar de leukste conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je
citytrip een feel good experience.

NAAR LONDEN!

Jij gaat Londen ontdekken! Een van onze favoriete steden. Vanwege de inspiratie
die we opdoen in de vele leuke wijken en indrukwekkende musea en galeries.
Omdat we er kunnen shoppen in prachtige warenhuizen, maar ook in kleine, on-
afhankelijke boetieks. En we er zo een tafel reserveren in een van de restaurants
van bekende tv-koks en kookboekenchefs. Dan hebben we het nog niet gehad
over de vele food-, vintage- en antiekmarkten, het uitzicht vanuit de London Eye,
de perfecte gin-tonics in de hippe cocktailbars of een ouderwets boottochtje
over de Thames. Zomer en winter, Londen bruist altijd.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken
en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries,
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids,
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips,
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op
www.timetomomo.com.
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PRAKTISCH

Met de zes routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens-
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken,
shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart voor in de 
gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt
elk adres steeds uitgebreid beschreven.

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route
maximaal drie uur. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adres-
gegevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de
gemiddelde prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden
zijn de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

GOED OM TE WETEN

Nationale feestdagen worden in Engeland aangeduid als Bank Holidays. De
meeste winkels zijn op deze dagen gewoon geopend, net als het openbaar
vervoer, maar met de openingstijden van een zondag.

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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De meeste winkels in Londen zijn zeven dagen per week geopend. Vaak van  
‘s ochtends tien uur tot ‘s avonds acht uur, met kortere openingstijden op 
zondag. Er zijn uitzonderingen, dus het is verstandig om altijd even de 
openingstijden te controleren.

In restaurants wordt er vaak een fooi van 10 tot 15% automatisch aan de reke-
ning toegevoegd. Het is niet verplicht om fooi te betalen, maar wel gebruikelijk. 
Let er dus op dat je niet twee keer fooi betaalt. Als de fooi niet is toegevoegd, 
wordt verwacht dat je zelf 10% extra geeft als fooi.

In Londen heerst een strikt rookverbod. Het is verboden te roken in openbare 
ruimtes zoals hotels, bars, restaurants, theaters, en het openbaar vervoer.

Probeer treinreizen, bezienswaardigheden en attracties zo veel mogelijk vooraf 
te boeken. Online zijn de prijzen vaak aanzienlijk lager dan ter plaatse.

TYPISCH LONDEN

Een typisch Engels ontbijt is natuurlijk een English breakfast. Dit bestaat 
meestal uit een gebakken eitje, toast, spek, en bonen in tomatensaus.

Het is in Londen en de rest van Engeland traditie om op zondag uitgebreid te 
lunchen. Vaak komt er dan een sunday roast op tafel. Deze maaltijd bestaat uit 
vlees, aardappelen, groenten en yorkshire pudding.

Een andere traditie is natuurlijk de afternoon tea. Door niet-Britten wordt deze 
vaak verward met de high tea. De afternoon tea vindt rond vier uur ‘s middags 
plaats. Je eet wat zoete of hartige hapjes en drinkt daarbij een kopje thee. Een 
high tea is vergelijkbaar met een maaltijd. Ook wordt er in Londen veel thee 
gedronken. Bij voorkeur zwarte thee met een flinke scheut melk, dit wordt ook 
wel builders tea genoemd.

NATIONALE FEESTDAGEN

Veel feestdagen worden ook wel Bank Holidays genoemd, omdat de banken op 
die dagen officieel gesloten zijn. Deze vallen meestal op een maandag. Naast 
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de variabele dagen Goede Vrijdag en paasmaandag kent Engeland de volgende 
feest- en gedenkdagen:

1 januari > New Year’s Day
Eerste maandag van mei > May Day Bank Holiday
Laatste maandag van mei > Spring Bank Holiday
Laatste maandag van augustus > Summer Bank Holiday
25 december > Christmas Day
26 december > Boxing Day

HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van 
winkels en restaurants wisselt in Londen echter regelmatig. We houden de 
routes en adresgegevens zoveel mogelijk up-to-date en als je onze time to 
momo app, die bij deze gids hoort, downloadt, dan heb je altijd de meest recente 
informatie bij je. Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk te 
herzien. Maar mocht je desondanks een adres niet meer kunnen vinden of 
heb je andere opmerkingen of tips voor deze gids, laat het ons dan weten. 
Mailen kan naar info@momedia.nl, maar je kunt ook een reactie achterlaten op 
www.timetomomo.com of op onze Facebookpagina.

VERVOER

Vanaf vijf van de zes luchthavens van Londen kun je binnen 45 minuten per trein 
of bus het centrum van Londen bereiken. Alleen vanaf vliegveld London Southend 
ben je wat langer onderweg. Reken op zo’n £15 per enkele reis als je met de 
trein naar de binnenstad reist. Met de bus is het ongeveer £10, terwijl dit ritje 
met de taxi minimaal £55 kost. Informatie over treinen is te vinden op 
www.thetrainline.com. Vanaf Heathrow en London City Airport kun je overigens 
voor ongeveer £5 ook de metro naar het centrum nemen.

Wanneer je vanuit Amsterdam, Rotterdam of Brussel met de Eurostar reist, 
kom je aan op St. Pancras International. Vanaf hier kun je heel eenvoudig een 
metro of bus pakken naar alle hoeken van de stad.
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