-Programma Londen reisDonderdag 2 november
Aankomst Gatwick 9:20
Ontvangst door gids ‘Ans’
The Sanctuary house hotel
Aankomst rond 11.00 uur
Korte wandeling door Londen
•
•
•
•

10 Downing Street
Horse Guards
Houses of Parliament
London Eye

Lunch in the Duke of Sussex
Typische Engelse pub met diverse bieren op de tap. Het interieur is simpel en de kaart ook naast
broodjes vind je ook het typische pub food zoals ‘Burger’, ‘Sausage with Mash’ en ‘Fish & Chips’.
Fietstour ‘Get to know London’
We stappen samen op de fiets en verkennen Londen. Het is veel
makkelijker om te begrijpen hoe de stad in elkaar zit als je er doorheen
fietst en in verschillende wijken komt.
Na de fietstocht wijst Ans jullie de weg naar het Hotel.
Dinner Zelman Meats
2 St Anne's Court, Soho, London W1F 0AZ
(25 minuten lopen of stukje met bus of taxi)
Verborgen in een zijstraatje vind je dit restaurant. Ze hebben afgelopen jaar een
restaurantprijs gewonnen als voor beste Steak & Grill! Ze staan bekend om een
paar dingen waar ze heel goed in zijn. Vlees, drank en aardige mensen! De
perfecte uitvalsbasis om het nachtleven van Soho the ontdekken

- Kroegen in Soho The Coach and Horses
29 Greek St, Soho, London W1D 5DH
Bijzondere stamgasten uit het excentrieke Soho maakt deze pub zeer geschikt om mensen te kijken.
The Hems
11 Macclesfield St, London W1D 5BW
Deze Nederlandse pub in China Town, de plek waar de Engelandvaarders elkaar ontmoeten tijdens
de tweede wereld oorlog. Boven is het relatief rustig en is er een ruime keus aan bier.
The Red Lion
14 Kingly St, Carnaby, London W1B 5PR
Traditionele Engelse pub met een open haard. Minder bekend maar daarom is het vaak makkelijker
om een plek te vinden dan in sommige andere Soho pubs.
Ain't Nothin But BluesBar
20 Kingly St, Soho, London W1B 5PZ
De beste Blues Bar buiten de USA. Elke avond akoestische live muziek van Honky-Tonk tot
Reggae.

Vrijdag 4 november
Ontbijt
Ans haalt jullie op bij het hotel rond half tien
Wandeling in the City of London
Geschiedenis van de city als handelsstad. Waar het allemaal
begon en de London Stock Exchange vandaag de dag. Maar ook
Loyds of London de verzekeringenbeurs en de Bank of England.
(incl. koffie stop)
Lunch in the Royal Exchange
Dit was ooit de Beurs maar is nu omgebouwd tot winkelcentrum met horeca.
Canary Wharf
Verder met de DLR richting Canary Wharf waar begin jaren 90 een
tweede banken district werd gebouwd. Het ouden havengebied werd
herontwikkeld en hier vind je veel banken en hoofdkantoren die ruimte
zoeken die ze in de City niet kunnen krijgen.
East end
Vanuit het nieuwe finaciële zakenhart vertrekken we richting East End. Hier vind je Street-Art en
hipsters. Maar ook de nieuw start-ups en high tech bedrijven zoals SEEDR. Een inovative manier
om te investeren in nieuw start-ups.
Vroeg diner bij Tramshed
Midden in deze oude tramopslag staat een kunstwerk van de bekende kunstenaar Damian Hirsch.
Een koe en kip op sterkwater. Dit is meteen ook een hint wat je hier kunt eten, kip of biefstuk.
Bonfire night bij Alexandra Palace
Rond 5 november wordt in Engeland gevierd dat ze een aanslag op het parlement hebben kunnen
verijdelen in 1605. Ze noemen dit het buskruitplan en met vuurwerk, vuurwerkshows en
vreugdevuur wordt het elk jaar gevierd.
Alexander Palace of ‘Ally Pally’ is een van de beste plekken om dit spektakel te bekijken. Dit is
tevens de plek waar jaarlijks rond kerst de Dartkampionschapp worden gespeeld.
Daarnaast hebben jullie toegang tot het German Bier Festival.

- Programma The March of the
Phoenix Parade
starts at 6.45pm
The bonfire will be
lit at 7:30pm
The firework display
will start at 9pm
German Bier
festival 5pm -11pm

Zaterdag 5 november
Ontbijt
Ans haalt jullie op bij het hotel rond half tien
Stadium Tour Stamford bridge
Met de metro vertrekken we richting Fulham waar het Chelsea stadium staat. We krijgen daar een
tour en bezoeken het museum
South Kensington
Weer een anders stukje van de stad waar sinds de 19de eeuw de rijke Londenaren neer streken. We
zullen de prachtige huizen en parken zien maar ook de Mews waar vroeger de bediende woonden en
eten daar in een gezellig pub alvorens de koffers op te halen.
Terug vlucht 17.10

