
"Top Things To Do in London"

In this timeless city built on historical grandeur, world-class fashion and theater, music and clubbing, and a stunning, eclectic array of bars and

restaurants draw tourists from all over the world. London is classic yet modern, dynamic, and always fascinating.
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British Museum 

"Londens Beste Historische Attractie"

Het Britse Museum is een van Londen's top toeristische attracties, evenals

een grote wetenschappelijke bron. Zijn collectie werd nagelaten aan de

natie in 1753 en het Museums onderscheidende Griekse revivalist

structuur werd gebouwd in de 19e eeuw. De collectie is massaal

uitgebreid tijdens de hoogtijdagen van het Britse Rijk, die leidt tot

reputatie van het Museum dat over de hele wereld ze bronnen plunderden

en zorgde ervoor dat het meer dan 6,5 miljoen voorwerpen heeft. De

tentoonstellingen hebben een grote van ongeveer 14 hectare en het is

gewoon te vermoeiend om ze allemaal in een bezoek te bezoeken. De

beste manier is om een collectie of tentoonstelling te kiezen die u

interesseert, verken deze, en keer regelmatig terug. En wanneer u geen

tijd heeft voor een goed bezoek, kom dan langs voor een koffie in het

prachtige Hof Restaurant . Entree is gratis, maar kosten kunnen worden

gemaakt voor tijdelijke tentoonstellingen.

 +44 20 7323 8299  www.britishmuseum.org  information@britishmuseu

m.org

 Great Russell Street,

Bloomsbury, Londen
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London Eye (Millennium Wheel) 

"Landmark van de 21te Eeuw"

Bekend als de London Eye en de Millennium Wheel, dit enorme 450-voet

reuzenrad op de South Bank geeft een prachtige vogelvlucht van Londen,

als uw maag sterk genoeg is. Het is gericht in het begin van 2000 als

eerbetoon aan het millennium, en het spectaculaire uitzicht rekt zich uit

voor 25 mijl op een heldere dag en u kunt Windsor en Tunbridge Wells

vanaf hier zien. Tot 25 mensen passen in elk van de capsules in de wielen.

Het wiel draait verrassend langzaam het duurt dertig minuten om rond te

gaan, dus er is genoeg tijd om u zich te oriënteren en foto's te nemen.

 +44 870 990 8883  www.londoneye.com/  Westminster Bridge Road, Riverside

Building, County Hall, Londen
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Tower Bridge 

"Meest Versierde Brug in Londen"

Ontworpen door Sir Horace Jones en geopend in 1894, de Tower Bridge is

beroemd in de hele wereld. Vanwege de omvang van het verkeer op de

rivier in die tijd is de Tower Bridge ontworpen met dubbele bascules die

kunnen worden verhoogd. Deze beroemde mijlpaal biedt ook een

fantastisch uitzicht over de Tower of Londen en van het rivierleven in de

Theems. Bezoekers kunnen de Noord Toren beklimmen en dwars de rivier

oversteken, beschermd tegen de grillige Engels elementen in een

gesloten loopbrug voordat u afdaalt in de Zuid-toren. Ook in de

aanbieding is de The Tower Bridge Experience , een fascinerende

tentoonstelling gelegen in de torens en machinekamers. Wilt u een

prachtig uitzicht van de Tower Bridge van verre, maar niet te ver? Ga dan

naar Potters Fields Park , rechts naast het Stadhuis, waar u kunt genieten
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van een picknick met uitzicht.

 +44 20 7403 3761  www.towerbridge.org.uk/

TBE/EN/

 enquiries@towerbridge.org

.uk

 Tower Bridge Road, Londen
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Tower of London 

"Beefeaters en Koninklijke Juwelen"

The Tower of London wordt voornamelijk gezien als een middeleeuwse

plaats van gevangenisstraf en executies. Negen honderd jaar

geschiedenis zijn omarmd in haar dikke muren. Hoewel de gewelddadige

jaren allang zijn verdwenen uit de toren, blijft er een aura hangen van de

dood en middeleeuwse marteling. Vandaag de dag zijn rondleidingen

beschikbaar. De belangrijkste attractie voor de meeste bezoekers zijn het

adembenemende Kroonjuwelen. Het is ook een kans om de legendarische

raven die leven binnen de muren te zien. Folklore vertelt dat als ze de

toren ooit verlaten, Groot-Brittannië opnieuw prooi zal vallen aan een

buitenlandse invasie. Interessant genoeg, zijn er orders uitgegeven om

hun vleugels te kortwieken!

 +44 20 3166 6000  www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/  Lower Thames Street, St Katharine's &

Wapping, Londen
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Westminster Abbey 

"Engelands Nationale Begraafplaats"

Westminster Abbey wordt beschouwd als een Middeleeuws

architectonische meesterwerk. Het is de plek voor het grootste deel van

de kroningen sinds 1066 plaats vinden en voor tal van andere koninklijke

gelegenheden. Momenteel is het nog een kerk gewijd aan de reguliere

eredienst en de viering van grote gebeurtenissen in de Britse natie.

Westminster Abbey biedt de laatste rustplaatsen of herdenkingen van een

groot aantal beroemde dichters, wetenschappers, musici, artiesten,

auteurs en meer.

 +44 20 7222 5152  www.westminster-

abbey.org/

 info@westminster-

abbey.org

 20 Dean's Yard, Londen
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Hyde Park & Kensington Gardens 

"Grootste van de koninklijke parken"

Een oase van rust in het centrum van Londen is Hyde Park, samen met de

Kensington Gardens in het westen, het grootste van de drie koninklijke

parken. Op de noord-oost zijde is Speaker's Corner, een traditionele

haven van vrije meningsuiting te vinden. Het Serpentine boot meer,

compleet met een aangewezen gebied om te zwemmen, en de Serpentine

Gallery is een beroemde toeristische plek. De Albert Memorial en het

standbeeld van het ondeugende Peter Pan karakter is gehuisvest op de

Kensington Gardens en is ook een populaire attractie. Gescheiden door de

statige Serpentine Bridge kiezen vele bezoekers voor het park om te

zonnebaden in de buurt van de Diana Fontein of om simpelweg hun

voeten te verkoelen in het water.

 +44 300 061 2114  www.royalparks.org.uk/pa

rks/hyde-park

 hyde@royalparks.gsi.gov.u

k

 West Carriage Drive, Londen
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Big Ben 

"Beroemdste Klok ter Wereld"

Big Ben is de naam van de klok in de beroemde toren die ook deel

uitmaakt van de House of Parlement. Haar indrukwekkende mechanisme

weegt meer dan 13,5 ton, en de slinger, die eenmaal om de twee

seconden slaat, is 13 meter lang en weegt meer dan 300 kilos. De klok is

"Big Ben" genoemd naar de eerste commissaris van Werken en sinds

1885 is er een licht erboven te zien terwijl het House of Commons in

sessie is. Britse ingezetenen kunnen een tijd inplannen om de

klokkentoren te beklimmen. Helaas, niet-inwoners van het Verenigd

Koninkrijk zijn niet toegestaan om de klokkentoren te beklimmen.

 +44 20 7219 4272  www.parliament.uk/bigben  Parliament Square, Palace of

Westminster, Londen
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Buckingham Palace 

"Her Majesty's Address"

The grand and stately Buckingham Palace has been the official London

residence of the British monarch since 1837. Although the origins of the

palace go back to the 18th Century when the Duke of Buckingham built

his townhouse at the site, the palace as it stands today is principally the

work of architects John Nash and Edward Blore. The palace holds 775

rooms, lavishly decorated with Sevres Porcelain and fine art by the likes of

Rembrandt, Vermeer and Van Dyck. From the cream and gold palette of

the Belle Epoque to the intricacies of the Chinese Regency, each room is a

showcase of extravagant yet tasteful interior design. The Grand Staircase

is perhaps one of the world's finest examples of bronze casting,

illuminated by an etched glass dome and the focal point of the palace,

while the forecourt is the setting for one of London's most popular tourist

events - the Changing of the Guard. The Royal Mews and the Queen's

Gallery are other popular features of this royal residence that are also

open to visitors. All of this is surrounded by manicured lawns and lush

gardens alive with myriad blooms in summer, painting a picture of

grandeur befitting Britain's royal family.

 +44 20 7766 7300  www.royalcollection.org.uk/visit/the-

state-rooms-buckingham-palace

 Constitution Hill, Londen
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Trafalgar Square 

"Thuis van de Kolommen van Nelson"

Trafalgar Square werd gebouwd na de slag van Trafalgar in 1805. De man

verantwoordelijk voor dit beroemde marine overwinning, die uiteindelijk

de Franse zeemacht vernietigde en Brittannië veilig stelde van de invasie,

was admiraal Horatio Nelson. Een kolom, met een 6 meter standbeeld van

Nelson op de top is het middelpunt van het plein. Aan de voet van de

kolom zijn de gerenommeerde Landseer leeuwen. In 2003 zijn de

rijstroken verwijderd om ruimte te maken voor een aanzienlijke trap, die

het de National Portrait Gallery aan het plein verbind. De National Gallery

en de National Portrait Gallery grenzen aan de een kant van het plein, en

het is een goede plek om te zitten en te genieten van de sfeer op een

zonnige dag. Het plein is ook bekend om het grote aantal duiven dat er

samenkomt. Het is een van de belangrijkste plekken waar bezoekers

komen om foto's te maken.

 www.london.gov.uk/about-us/our-building-and-

squares/trafalgar-square

 Trafalgar Square, Londen
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Madame Tussaud's 

"Griezelig Levensechte Wassenbeelden"

De beroemde Wassenbeeldenmuseum, gestart door Madame Tussaud in

1835, is een van de meest populaire toeristische attracties in Londen, en

heeft meestal wachtrijen . Nu hebben ze een fast-track

reserveringssysteem geïntroduceerd, dus u kunt de wachtrijen omzeilen

door een tijdstip voor een toeslag van £ 1 te boeken. Madame Tussaud

leerde haar kunst door doodsmaskers tijdens de Franse Revolutie te

maken, en die van Louis XVI en Marie Antoinette worden tentoongesteld

naast het eigenlijke mes dat ze onthoofden. Er zijn wasmodellen van de

beroemde en beruchte van alle facetten van het leven, waarvan sommige

verbazingwekkend levensecht zijn,.De Geest van Londen expositie is waar

memorabilia uit het verleden van London worden tentoongesteld.

 +44 87 1894 3000  www.madametussauds.co

m/london/

 guest.experience@madam

e-tussauds.com

 Marylebone Road, Londen
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