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shakespeare’s globe

Wordt wel het bijzonderste theater
van Londen genoemd. Shakespeare’s
Globe staat midden in de stad, en is
een nauwkeurige reconstructie van
het oorspronkelijke theatergebouw uit
1599. Hier kun je beroemde theaterstukken zien, en je terug wanen in
Shakespeare’s Engeland van weleer.
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Facts & figures
Greater Londen heeft ruim 8
miljoen inwoners. Daarmee is het
de grootste stad van de EU. De
City of Londen telt overigens maar
zo’n 7.000 inwoners.

het oog van london

In een van de grootste reuzenraden
ter wereld heb je 360 graden uitzicht,
en kun je - bij mooi weer - tot wel 40
kilometer ver kijken. Een tripje in het
reuzenrad duurt een half uur, dus je
hebt genoeg tijd om rond te kijken.

Londen heeft de hoogste
‘miljonairsdichtheid’ ter wereld:
liefst 1 op de 35 Londenaren is
miljonair.

tekst Yvette Bax

Londen telt 43 universiteiten.

boxpark shoreditch

Shoreditch is hot en happening. Je
vindt in deze wijk bijzondere boetiekwinkels, funky koffietentjes én het
eerste pop-up winkelcentrum ter
wereld: Boxpark Shoreditch. Die
naam heeft het niet voor niets, want
het geheel bestaat uit opgestapelde
containers, die zijn omgetoverd tot
winkels, galeries en (eet)cafeetjes.

Tot 1957 was (Greater) Londen
de grootste stad ter wereld. Toen
nam Tokio het stokje over.

Londen profileert zich als
‘groenste wereldstad ter wereld’.
Groen maakt bijna 40 procent uit
van de 173 vierkante kilometer
die ‘Greater Londen’ beslaat.
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Fietsen langs big ben

Kijken vanaf de grond kan ook. Boek
bijvoorbeeld de London Highlights
Fietstour via Baja Bikes, en de Nederlands sprekende gids leid je in 2,5 uur
langs de Westminster Abbey, de Big
Ben, Buckingham Palace, St. Paul’s
Cathedral, en nog veel meer.

botanisch genieten

Genoeg van alle drukte? Kom dan
even bij in de Royal Botanic Gardens
in Kew, in het zuidwesten van de
stad. Deze 200 jaar oude botanische
tuinen hebben exotische planten en
een verzameling mooie bouwwerken
van over de hele wereld. Regent het?
Geen probleem; dan kun je schuilen
in de Palm House. Een soort van
mini-jungle in een serre. Knus!

Tips van een local - Selale Dogan, jurist bij IBM, woont sinds aantal jaar in Londen
‘Een van mijn favoriete restaurants is Dishoom (Covent Garden/Shoreditch). Curry is het tweede ‘nationale’ gerecht
van Engeland, na fish & chips; in Dishoom waan je je in een Bombay-cafe van weleer. In het Chinese restaurant Chilli
cool (dichtbij Kings Cross) is het eten flink spicy en superlekker. Three crowns (Shoreditch) is een fijne zogeheten
‘gastropub’. Je hebt hier heerlijke Engelse maaltijden maar dan fancy, lekker en voor een vriendelijk prijsje.’
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