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Wil je een dag of weekend weg, niet in eigenland maar ook weer

niet te ver weg? Dan is Londen zeker de moeite waard. Met twee
uurtjes reizen sta je al in deze super stad. Het is de stad
van de rode telefooncellen, dubbeldekker bussen, black cabs en
de Big Ben. Er zijn veel bezienswaardigheden in Londen en
andere dingen om te zien en te ontdekken. Maar wat zijn nou de
leukste dingen om te doen in Londen. In ons blog ‘De beste
bezienswaardigheden in Londen, 10x wat te doen in Londen ‘
geven wij jou alvast een voorsprong met 10x wat er te doen is
in Londen!

Inhoudsopgave:
1. Wandelen door het Hyde park
2. Bezoek het Westminster Palace en hoor de Big Ben
3. Bekijk de stad vanaf de London Eye
4. Wandel langs het Regent’s Canal
5. Wisseling van de wacht op Buckingham Palace
6. Bezoek het voorheen kleinste politie bureau van Londen, de
Wellington Arch
7. Neem de Hop-on Hop-off bus
8. Huur een fiets en verken de stad
9. Bezoek een museum
10. Loop over de Tower bridge

1. Wandelen door het Hyde park

Het Hyde park ligt net buiten het drukken centrum van Londen
en is één van de perfecte bezienswaardigheden in londen om tot
rust te komen. Vroeger in 1536 had koning Hendrik VIII dit
gebied toegeëigend als jachtgebied. Echter hoor je nu geen
geweerschoten meer, enkel de vogels en de mensen die er
rondlopen. Meerdere malen per jaar worden hier ook diverse
concerten en exposities gehouden, er is dus altijd wel wat te
doen in het Hyde park. Tijdens een mooie zomerdag is dit ook
dé locatie voor een picknick!

Tip: Als je heel stil blijft staan als je een eekhoorn ziet,
komen ze super dichtbij. Leuk voor een foto!

2. Bezoek het Westminster Palace en
hoor de Big Ben

Denk je aan Londen dan denk je waarschijnlijk aan de Big Ben.
Hoewel de meeste mensen denk dat hierbij de toren wordt
bedoeld, is dit toch niet waar. De Big Ben is namelijk de
grote klok in de Elizabeth Tower van het Westminser Palace.
Wist je dat de Big Ben trouwens de zwaarste klok ter wereld
is? De klok weegt wel 13.700 kilo! Bij elke ingang van een
nieuw uur kun je de Big Ben horen luiden onder het gezelschap
van diverse andere klokken.

3. Bekijk de stad vanaf de London
Eye

In dit wereldberoemde reuzenrad stappen is waarschijnlijk al
iets waar je over na hebt gedacht, en het is zeker de moeite
waard! Vanaf hier kun je perfect alle bezienswaardigheden van
Londen overzien. Mocht je echt een spektakel willen meemaken
moet je zeker overwegen om de Londen Eye by night te nemen.
London is dan namelijk prachtig verlicht, niet alleen de
straten en huizen, maar ook gebouwen zoals het Westminster
Palace zijn dan prachtig verlicht.
Prijs per persoon: normaal €38,70 | fast-track €60,72
Opstaptijden: 11:00 t/m 18:00
Totale duur: 30 minuten

4. Wandel langs de Theems

Langs de Theems kun je heerlijk wandelen en is wat om te doen
als je de drukte van Londen even wilt ontwijken. Je hebt
tijdens je wandeling langs het kanaal wel een mooi uitzicht op
de stad, een win-win situatie, toch? Je vindt hier diverse
kleine eettentjes diverse kunst boutiques, en genoeg
gelegenheid om lekker te zitten.

5. Wisseling van
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Tip: Mocht je vooraan willen staan bij het om de changing of
the guards te zien, stellen wij voor ruim op tijd te komen.
Het kan druk worden!
Als je aan Londen denkt denk je waarschijnlijk ook aan de
‘national guards of London’, de wachters met de excentrieke
hoge hoeden. Deze zijn te zien bij het Buckingham Palace, en
hier kun je ook terecht voor de ‘changing of the guards’ het
punt dat de wachters worden afgewisseld. Dit is ook zeker wat
om te doen om Londen echt te ervaren. Tijdens deze traditie
die al sinds 1660 in stand worden gehouden wordt ceremonieel
de sleutel van het kasteel overgedragen aan de nieuwe wacht.
Deze afwisseling is zeker de moeite om te bezoeken en is
tevens gratis! Dit 45 minuten duren spektakel is meerdere
dagen per week om stipt 11:00 te zien.
Prijs per persoon: gratis
Wanneer: Maandag, woensdag, vrijdag en zondag om klokslag
11:00

Duur: 45 minuten

6. Bezoek het voorheen kleinste
politie bureau van Londen, de
Wellington Arch

De wellington Arch is een bezienswaardigheid die meerdere
plekken in Londen heeft gezien. Dit bouwwerk, ookwel de
Constitution Arch genoemt begon zijn leven naast het Apsley
House Echter werd deze in 1883 verplaatst naar zijn huidige

locatie bij Hyde Park Corner. Tot 1992 was hier ook het
kleinste politie bureau te vinden van Londen. Tegenwoordig
vind je binnen een tentoonstelling over de geschiedenis van
deze bezienswaardigheid en kun je omhoog klimmen en een
overzicht van deel van Londen.

7. Neem de Hop-on Hop-off bus
Ben je van korte duur in het prachtige Londen maar wil je wel
alle bekende bezienswaardigheden van de stad zien dan is de
Hop-on Hop-off bus zeker iets om te overwegen. Deze,
toepasselijke, dubbeldekker bus, brengt je namelijk langs al
deze plekken. Terwijl je rondgereden wordt krijg je een
audiotour met alle nodige informatie over al het mooist in
Londen. Je kunt tijdens de tour in en uit stappen bij elke
bezienswaardigheid, super als je het zelf van dichtbij wilt
bekijken.
Prijs per persoon: €51.00
Geldigheid kaartje: 24 uur
Opstaptijden: 8:30 t/m 17:20

8. Huur een fiets en verken de stad

Naast de Hop-on Hop-off bus of de benenwagen is er nog een
leuke manier om Londen en zijn bezienswaardigheden te
ontdekken, namelijk op de fiets! Door de hele stad vind je
verschillende punten waar je een fiets kunt huren. Dit kun je
doen via de app op je telefoon, of door ter plekke met je
pinpas te betalen. Het mooie aan een fiets huren is dat je de
fiets weer terug kan brengen bij een willekeurig breng en
ophaal punt.
Huurprijs: €2.40 per half uur
Wanneer te huren: De gehele dag, terug te brengen binnen 24
uur na laatste gebruik

9. Bezoek een museum
Als je meer over Londen en zijn geschiedenis te weten wilt
komen is een museum zeker iets wat je moet doen in London.
Gelukkig is er keuze zat in London, zo zijn al er 14 nationale

museums en daarnaast nog meerdere kleine musea. Het meeste
bekendste museum van London is het British Museum. Dit is het
oudste ter wereld en je zult hier dingen vinden van het verre
verleden en dingen uit het heden. Wil je meer te weten komen
over Londen? Dan stellen wij voor om het Museum of London te
bezoeken. Hier kom je alles te weten over deze prachtig stad!

10. Loop over de Tower bridge

Van alle bruggen is deze brug toch wel het bekendste van
Londen en dus zeker een van de bezienswaardigheden die je moet
bezoeken. De Tower bridge die in 1894 voltooid is loopt over
de rivier de Theems. De brug heeft zijn naam te denken aan een
andere bezienswaardigheid in Londen namelijk de London Tower.

Tip: Bezoek de Tower bridge eens in de avond, dan is deze
prachtig verlicht!

Krijg je al zin in een bezoek naar Londen? Door de korte
reistijd ben je er zo, boek snel je vlucht en ga op avontuur!
Met onze top 10 tips voor de leukste bezienswaardigheden in
Londen hopen wij jou een goede start gegeven te hebben met wat
er te doen is in Londen.

Hieronder vind je nog meer leuke dingen om te doen tijdens één
van jouw vakanties!
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