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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.

 Trafalgar Square, Londen
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Leicester Square 

"Lively London Square"

Located in London's West End, the bustling Leicester Square houses its

fair share of pedestrians. The middle of the square features a small park,

which contains 19th century statue of William Shakespeare. Visitors often

take advantage of Leicester Square for a night on the town. With a

number of movie houses, restaurants, theaters and nightclubs within

walking distance, Leicester Square is packed on Friday and Saturday

nights.

 +44 20 7234 5800 (Tourist

Information)

 www.visitlondon.com/things-to-

do/place/3876794-leicester-square

 Leicester Square, Londen
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Piccadilly Circus 

"Las Vegas Lichten in Londen"

Gedurende vele jaren, is Piccadilly Circus - op het kruispunt van vijf

drukke straten - een belangrijke mijlpaal in Londen, door velen gezien als

het centrum van de hoofdstad. Overdag is het een bruisend gebied vol

met winkelend publiek, zakenreizigers en toeristen. Maar bezoek het in de

avond want dan komt het gebied echt tot leven, met haar sprankelende

lichtreclames en onstuimige mix van clubbers en koppels, klaar voor een

grote avond uit. In het hart van Piccadilly is een fontein gegarneerd met

het aluminium beeldje van een boogschutter. Hoewel liefdevol bekend als

Eros door de Londenaren, het is eigenlijk de Engel van de christelijke

menslievendheid door Sir Alfred Gilbert, en het was zo impopulair toen

het onthuld werd dat hij koos voor een zelf opgelegd ballingschap.

Vandaag is het standbeeld een van Londen's meest beroemde

bezienswaardigheden en een trekpleister voor toeristen en romantische

paren gelijk. Dit is echt de poort naar het West End.

 +44 20 7234 5800 (Tourist

Information)

 www.visitlondon.com/things-to-

do/place/77552-piccadilly-circus

 Coventry Street, Londen
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Covent Garden Piazza 

"Mimes, Markt en Mechanisch Museum"

Dit gebied was vroeger thuis van Londen's groente-en fruitmarkt, die nu

verplaatst is naar de New Covent Garden Market in Bermondsey. Vandaag

is het een verzameling van winkels die een verscheidenheid van

goederen, antiek en handvaardigheid aan foto's en handgemaakte

kleding verkopen. Er is ook een openlucht, geplaveid gebied waar mime

en jongleren soms vertoond worden. Muzikanten spelen regelmatig in de

mooie binnenplaatsen rond de marktkramen. Er zijn ook een paar plekken

om te lunchen of om een ijsje te eten.

 www.coventgarden.london/  info@coventgarden.org.uk  Covent Garden, Londen
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London West End 

"Epicenter of London"

If you're in the city of London, the West End is one of the areas you

absolutely must visit. Although known mainly for being home to

Theatreland, there are many other aspects to it as well. At the West End,

you will find a plethora of dining, shopping and entertainment options that

attract locals and tourists alike. If you're looking for a fun day out with

family, the Disney Store and Rainforest Cafe would be ideal. For a wild

day out with friends, a meal at The Living Room followed by a few hours at

the Hippodrome Casino are perfect. As for enthusiastic shoppers, Carnaby

Street, with its stylish boutiques, and Jermyn Street, with its many men's

tailors, is sure to delight.

 West End, 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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Union Chapel 

"Religious and Cultural Center"

Union Chapel is a Gothic-style Victorian church that doubles as one of

London's premier entertainment venues. Serving the local community, the

church hosts Sunday prayer services and provides shelter, food, and

clothing for the homeless through its Margins Homelessness Project. On

other days, the church is transformed into a venue hosting well-known

local and touring bands, comedy shows, film screenings, and other events.

The Heritage Officer of Union Chapel Church and Chairman of Islington

Archaeology and History Society gives a free, guided tour of the chapel on

the first Sunday of every month.

 +44 20 7226 1686  www.unionchapel.org.uk/  admin@unionchapel.org.uk  Compton Avenue, Off Upper

Street, Londen
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