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British Museum
"Londens Beste Historische Attractie"

by Morio

+44 20 7323 8299

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.
www.britishmuseum.org

information@britishmuseu
m.org

Great Russell Street, Londen

V&A South Kensington
"Een van Londens beste"

by Diliff

+44 20 7942 2000

Voornamelijk een decoratieve kunst museum, de V en A is een complete
verzameling van beeldhouwkunst, meubilair, glas, foto's en meer in
verschillende perioden, variërend van oud tot art deco. U vindt hier ook de
onlangs gerenoveerde Raphael Galerij, de thuishaven van verschillende
tapijtwerk cartoons door Raphael, die deel uitmaken van de Koninklijke
Collectie. Er zijn speciale thema-avonden op woensdag
www.vam.ac.uk/

bookings.office@vam.ac.uk

Cromwell Road, South
Kensington, Londen

Natural History Museum
"Een van Londen Meest Populaire Musea"

by Diliff

+44 20 7942 5000

Ontdek de natuurlijke geschiedenis van de planeet Aarde vanuit de
prehistorie tot heden in een van Londen's meest bezochte musea. In 1881,
verhuisde het Natural History Museum naar zijn huidige locatie.
Ontworpen door Alfred Waterhouse is dit een van Londen's mooiste en
meest herkende gebouwen. Deze zalen bevatten nu de waarde van meer
dan 300 jaar verzamelen, met meer dan 68 miljoen exemplaren. Grofweg
verdeeld in Leven en Aarde galerijen, biedt het museum veel meer dan te
zien is in een dag, en uw voeten worden moe voordat uw hersenen dat
doen. Laat uw kinderen de vrije loop tussen de dinosaurus skeletten,
uitbarstende vulkanen en levensgrote constructies van blauwe walvissen het is onwaarschijnlijk dat ze hun eerste bezoek hier vergeten. Entree is
gratis.
www.nhm.ac.uk/

Cromwell Road, Londen

Cutty Sark
"Pride of the Seas"
After sailing the high seas for more than a century, Cutty Sark, the fastest
tea-clipper of its time and the last one to be built, now proudly sits in
Greenwich. Commissioned by John 'Jock' Willis in 1869, this three-masted
British clipper was used to ferry tea, wool and buffalo horns from China
and was capable of achieving a speed of over 17 knots due to its brilliant
design. After suffering damage from fire in 2007, the ship underwent a
GBP 50 million renovation and the museum was re-inaugurated by The
Queen in April 2012. The ship has been restored to its former glory and
has been lifted to a height of 3 meters (9.84 feet) above ground so that
spectators can fully explore the lower hull. Visitors can even venture
aboard and walk among the tea chests in the cargo hold. The ship's onsite
restaurant, Even Keel Café serves light homemade fare which can be
enjoyed sitting directly beneath the massive ship.

by Karen Roe

+44 20 8312 6608

www.rmg.co.uk/cuttysark/

King William Walk, Londen

National Maritime Museum
"Great Britain's Glorious Naval Tradition"
The National Maritime Museum is bright, and the fresh air will make you
feel like you're on a deck. The various exhibitions in the galleries offer an
interactive experience with heaving open hatchway doors, turning the
ship's wheel and using Viking oars. Check out ancient uniforms, follow
Admiral Nelson's sea-faring career, watch archive material of passenger
ocean travel, discover what life was like in Britain's maritime heyday, and
get involved in various workshops. Wind down in the lush Global Garden,
the glorious result of exotic seeds brought back by sailors.

by Katie Chan

+44 20 8858 4422

www.rmg.co.uk/nationalmaritime-museum/

bookings@nmm.ac.uk

Park Row, Greenwich
Peninsula, Londen
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