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The National Gallery 

"Art Treasures"

The National Gallery is a magnificent Georgian edifice on the northern

side of Trafalgar Square that houses a massive collection of Western

European art. Started in 1838, you can find the works of master Leonardo

Da Vinci in the Sainsbury wing of the gallery, alongside Botticelli and

Bellini. The west wing contains works by Titian, Michelangelo and

Raphael, the north wing contains works by Rubens, Rembrandt and

Caravaggio, and the east wing contains works by Seurat, Canaletto,

Degas and Monet. A portable audio guide is available in six different

languages.

 +44 20 7747 2885  www.nationalgallery.org.u

k/

 information@ng-

london.org.uk

 Trafalgar Square, Charing

Cross, Londen

 by Photo: Andreas Praefcke   

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

 by Free-Photos   

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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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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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.rct.uk/visit/the-state-rooms-

buckingham-palace

 Constitution Hill, Londen

 by Luke Massey & the Greater

London National Park City

Initiative   

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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Tate Modern 

"Kunstgalerie in een Verlaten Energiecentrale"

Geopend in 2000, deze galerij heeft industrie insiders, kunstliefhebbers

en toeristen verbaast en kent weinig tegenstanders. Het museum,

gelegen tussen de vaalbruine betonblokken van Bankside, heeft weinig

van haar oorspronkelijke kenmerken, maar werd gebruikt als een

energiecentrale in 1950's. Binnenin zijn er veel innovatieve en aandacht

pakkende werken, met een variatie van 1900 tot heden, van de

belangrijkste kunstenaars van de eeuw tot stijgende sterren. Entree is

gratis, maar een donatie wordt op prijs gesteld.

 +44 20 7887 8888  www.tate.org.uk/visit/tate-

modern

 visiting.modern@tate.org.u

k

 Bankside, Londen

 by romanboed   

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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V&A South Kensington 

"Een van Londens beste"

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

 +44 20 7942 2000  www.vam.ac.uk/  bookings.office@vam.ac.uk  Cromwell Road,

Knightsbridge, 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/tower-of-london/  Lower Thames Street, St Katharine's &

Wapping, Londen
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Natural History Museum 

"Een van Londen Meest Populaire Musea"

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.

 +44 20 7942 5000  www.nhm.ac.uk/  Cromwell Road, South Kensington,

Londen
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Paradise Wildlife Park 

"Fun Time With Animals"

One of the best locations for a day outing with the family, Paradise

Wildlife Park is among the first interactive wildlife parks of its kind in the

United Kingdom. Home to more than 400 animals, what sets this park

apart from the regular zoos and sanctuaries is that it provides an

opportunity for interaction with animals of all kinds, which includes

feeding the wild ones and penguins. Not only this, the wildlife park, which

came about during the 1960s, also comprises of an indoor play area for

kids as well as outdoor attractions like Safari Adventure Golf, Fantasyland

and an amusement park for one and all. Entertaining daily shows like the

Animal Olympics Show, Weird and Wonderful Show and Creepy Creatures

Show are some of the other attractions that are favorite among kids.

Operated by the Sampson Family, the Paradise Wildlife Park is open to

visitors throughout the year.

 +44 1992 47 0490  www.pwpark.com/  info@pwpark.com  White Stubbs Lane,

Broxbourne
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