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To do in

D E  L E U K S T E  A D R E S J E S  I N  D E  H I P S T E  W I J K E N

In Londen is ongelooflijk veel te doen en te zien. Voor wie net even buiten de  

gebaande paden wil treden, heeft Libelle’s Rachel nog een paar geweldige tips. 
FOTOGRAFIE SANNE TULP TEKST RACHEL LANCASHIRE
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In Marylebone  
High Street  

zitten lekker  
veel winkeltjes,   

cafeetjes en   
restaurants

▼

Londen is zo groot dat mensen vaak kiezen 
voor de wijken waar de leukste plekken 
lekker dicht bij elkaar zitten. De kans is 
dan wel groot dat je de hotspots rond 
Oxford Circus, Leicester Square en Covent 
Garden wordt ingezogen en er niet meer 
uitkomt. En dat terwijl er nog zo veel 
andere plekken zijn die óók de moeite 
waard zijn (en minder druk). Marylebone, 
Fitzrovia en Shoreditch, bijvoorbeeld: goed 
bereikbaar én groot genoeg om heerlijk 
in te verdwalen. Want dat is nog altijd de 
beste manier om de stad te leren kennen.

MARYLEBONE
Marylebone ligt pal ten noorden van 
Oxford Street. Het hart van de wijk wordt 
gevormd door Marylebone High Street, 
een gezellige winkelstraat zonder grote 
warenhuizen, maar met veel winkeltjes, 
cafeetjes en restaurants. Voor de koffiestop 
is Fischer’s op 50 Marylebone High Street 
mijn favoriet: een lekker traditioneel 
Weens café en konditorei met geweldige 
service en gezellige tafelkleedjes. De stru-
del is verrukkelijk. Verder loop ik altijd 
even binnen bij Daunt Books op nummer 
83, een ouderwetse boekwinkel met een 
prachtig interieur. Op nummer 81a, zit de 
tuttig-maar-toch-hippe keramiekwinkel 
van Emma Bridgewater. Verder kan ik het 
niet nalaten even te snuffelen aan de 
huidverzorgingsproducten bij Aesop op 
nummer 69. Uitgesnuffeld? Steek dan aan 
het eind van de straat over en loop Regent’s 
Park. in. Tip: neem een boek of picknick 
mee (bijvoorbeeld van La Fromagerie op 2-6 
Moxon Street) en zoek een bankje op in de 
adembenemende Queen Mary’s Rose Gardens.
Een ander hoogtepunt in de wijk is 
The Wallace Collection (Hertford House, 
Manchester Square), een niet te groot (en 
niet te klein) museum in een fantastisch 
17e-eeuws stadspaleis. Bezoekers hebben 
regelmatig zo’n ‘Hé, hangt dat schilderij 
hier?’-moment als zij voor een zelfportret 

van Rembrandt of De lachende cavalier van 
Frans Hals staan. Naast het fraaie interieur 
en de schilderijencollectie is er veel por-
selein, meubilair en een indrukwekkende 
galerij met wapens en harnassen. Heel fijn: 
de toegang is gratis.

FITZROVIA
Meteen ten oosten van Marylebone ligt 
Fitzrovia. Aan de zuidkant wordt de wijk 
begrensd door Oxford Street. Tottenham 
Court Road loopt er dwars doorheen. Wie 
de minder hectische zijstraten in loopt, 
vindt daar een gezellige wijk met veel 
restaurantjes, pubs en cafeetjes. Ga voor 
de beste afternoon tea naar The Charlotte 
Street Hotel (15-17 Charlotte Street). Niet al-
leen vanwege de eersteklas tea en taartjes, 
maar ook omdat het personeel de gasten 
vreselijk verwent met extra kussentjes, 
tijdschriften en een plekje bij de open 
haard. Een andere ferme favoriet is Bao (31 
Windmill Street), een piepklein restaurant, 
waar overheerlijke Taiwanese gestoomde 

broodjes worden geserveerd. Bestel ook 
de comfit pork bun: een broodkussentje met 
varkensvlees en knapperige uitjes. En als 
er dan nog plek over is voor een dessert: 
sundae van groene-theeijs met oreo’s bij 
Tombo (4 Windmill Street). 
Uitbuiken kan trouwens prima worden 
gecombineerd met celebrities spot-
ten. Hang wat rond op het pleintje voor 
Broadcasting House van de BBC (Portland 

N O G  N I E T  U I T G E S H O P T ?
Loop vanuit Shoreditch naar het 

 winkelparadijsje Old Spitalfields Market. 

Marylebone
• Coco Momo (79 Marylebone High Street) 

is een mensenkijkcafeetje vanaf het  
ontbijt tot ver na het diner. 

• The Marylebone Saloon Bar (93 
Marylebone High Street) is een relaxte  
pub met een uitgebreide cocktailkaart. 

• The Providores (109 Marylebone High 
Street) is een chic-en-gezellig restaurant. 

• Bij Opso (10 Paddington Street) eet je 
heerlijk Grieks nieuwe stijl. In het  

weekend serveren ze fantastische  
koulouri (ringvormige sesambroodjes)  

voor bijvoorbeeld de brunch.

Fitzrovia
• Bij Scandinavisch bakkertje  

Fabrique (53 Goodge Street) hebben ze 
lekker brood en supergoeie koffie. 

• The Rising Sun (46 Tottenham Court 
Road) is een typisch Londense pub in  
een monumentaal Victoriaans pand. 

• Revival Retro Boutique (30 Windmill 
Street) is een vintage kledingwinkel,  
gespecialiseerd in mode uit de jaren  

twintig, dertig en veertig. 
• Siam Central (14 Charlotte Street)  

is een leuk Thais restaurant in  
het hart van de wijk.

Shoreditch
• The Shoreditch Grind (213 Old Street)  

is een instituut in de wijk. Achttien uur  
per dag geopend, van vroeg ontbijt tot  

en met cocktails na middernacht. 
• Overdag is Franzè & Evans  

(101 Redchurch Street) een café en 
 delicatessenwinkel, en ’s avonds  

een knus restaurantje. 
• Lyle’s (Tea Building, 56 Shoreditch  

High Street) is zo’n restaurant waar je echt 
even een mooie jurk voor wilt aantrekken. 
• Bij Cream (31 New Inn Yard) hebben ze 

koffiemaken tot een kunst verheven.  
Ook fijn voor een lichte lunch of ontbijt. 

• Pope London (125 Brick Lane) is  
een geliefd modemerk met heldere  

lijnen en kleuren. 

THE AT TENDANT,  O O IT 
EEN O ND ERG RO NDS 
 HERENTO ILE T,  IS  N U 

EEN VAN D E G EIN I G S TE 
KO FFIE TENTJ ES  

VAN LO ND EN
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The Wallace   
Collection  

is  gevestigd in  
een fantastisch  

17e-eeuws  
stadspaleis

Place). Even verderop ligt dan weer een 
van de geinigste – en kleinste – koffieten-
tjes van Londen. The Attendant (27A Foley 
Street), ooit een ondergronds herentoilet. 
De authentieke Victoriaanse urinoirs zijn 
omgebouwd tot tafeltjes en waar vroeger 
de toiletjuffrouw zat met haar schoteltje, 
is nu een barretje gemaakt waar ze schan-
dalig lekkere koffie brouwen. Heel gek, ze 
hebben er geen wc...

SHOREDITCH
Deze wijk ligt iets verder uit het centrum 
dan Marylebone en Fitzrovia, maar is een 
tripje meer dan waard. De stoere architec-
tuur, graffitikunstwerken en de creatieve 
types die er rondlopen, maken Shoreditch 
tot een levendige plek waar eventueel 
meereizende tieners wel voor te porren 
zijn. 
Aanraders zijn Albion (2-4 Boundary Street) 
een café-restaurant en bakkerswinkeltje 
op de hoek van de twee hipste straten van 
Shoreditch. De perfecte plek voor ontbijten 
en mensen kijken. Steek voor de lunch 
over naar Dishoom (7 Boundary Street), 
een brasserie die voelt als een cafeetje in 
Bombay in de jaren vijftig. De Chicken 
Ruby curry met flinterdun Roomali Roti-
brood is niet te versmaden. Neem een ex-

tra tas mee voor de aankopen bij de huis-, 
tuin- en keukenwarenwinkel van Labour & 
Wait (85 Redchurch Street). Werkelijk alles 
in die winkel is lekker degelijk en vooral 
ook heel mooi. Van stoere schorten tot 
emaillen mokken, en van stevige bezems 
tot prachtige hoornen schoenlepels. 

U verblijft in het Hotel Mowbray 
Court***, een kleinschalig hotel-
letje in hartje centrum. De kamers 
zijn volledig gerenoveerd en  
comfortabel ingericht. 

Inclusief 
2x overnachting in een 2-per-
soonskamer • 2x ontbijtbuffet  
• boottochtje over de Theems 

Exclusief
reis- en of annuleringsverzekering  
• maaltijden en uitgaven van  
persoonlijke aard • ruimbagage  
• eventuele vluchttoeslagen  
• bijdrage calamiteitenfonds  
€ 2,50/boeking • reserverings-
kosten € 19,50 per boeking

      V A N A F

€ 99,- 
P . P

3  D A G E N

D E AF TERN O O N  
TE A B IJ  THE  

CHARLOT TE S TREE T 
H OTEL IS  LOVELY

Libelle stelde samen met de Jong Intra Vakanties een 

3-daagse citytrip naar Londen samen. Wordt het  cultuur 

snuiven, shoppen of een ritje in de  London Eye? 

Prijzen 
3-daagse autoreis inclusief ontbijt vanaf  
€ 99,- per persoon • 3-daagse trein-
reis inclusief ontbijt vanaf € 199,- p.p. • 
3-daagse vliegreis inclusief ontbijt vanaf 
€ 189,- p.p. • 4-daagse ferryreis inclusief 
ontbijt vanaf € 169,- p.p. • 1 nacht verlen-
ging mogelijk vanaf € 47,- p.p.p.n.

Meer info en boekingen
Ga naar libelle.nl/londen of bel de  
reisadviseurs van de Jong Intra Vakanties: 
0180-45 78 03. Vermeld dan de speciale 
reiscode salonz8 (eigen vervoer), sdlonz8 
(trein), svlonz8 (vliegtuig), sflonz8 (ferry).

Reisperiode t/m 30 april 2018. 
Op deze aanbieding zijn de ANVR/SGR-
voorwaarden van toepassing. 

LONDEN
T H E  P L A C E  T O  B E
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