Londen Stedentrip local

Als local op stedentrip naar Londen
Londen is werkelijk een iconische stad. De Big Ben, Buckingham Palace en het
bruisende Leicester Square worden door drommen toeristen bezocht. De locals komen
hier echter zelden. Wat zijn de overige pareltjes voor een stedentrip naar Londen?

1.Bijzondere stadsparken
Londen is een van de groenste steden ter wereld. Een Londenaars doet niets liever dan
picknicken met vrienden in de natuur. Bezoek Clapham Common in het zuiden, ga naar
Victoria Park in het oosten of Alexandra Palace (alias Ally Pally) in het noorden. Hier
geniet je net als een local van de pracht van de natuur.

2. Liever iets actievers?
Tijdens een stedentrip naar Londen kun je je ook actief onder de locals begeven.
Richmond Park en Wimbledon Common zijn uiterst geschikt voor een ontspannende
fietstocht. Met een beetje geluk kan je er herten zien. Neem een frisse duik in een van de
mooie zwemvijvers in Hampstead Heath. Ga zwemmen en kanoën in de oude dokken
aan Shadwell Basin.

3. Geen fish&chips maar de internationale keuken
Londenaars eten zelden fish and chips. Wil je tijdens je stedentrip naar Londen ‘local
food’, bezoek dan de talloze internationale keukens die de stad rijk is. Bezoek de lokale
food markets. Populaire zijn onder meer Borough Market, waar veel stadswerklui komt
lunchen.
Bij Berwick Street Market in Soho komen veel artistieke mensen een heerlijk
middagmaal nuttigen. Hakkasan, Sketch en Novikov kunnen je verwennen met
verbazingwekkend lekker high-class fusion food. Hier is het allemaal wel wat prijziger.
Geniet na afloop van een cocktail in een van de drinkgelegenheden die geliefd zijn door
Londenaars. Budgetvriendelijk eten kun bij Tayyabs in Mile End, Pho Anh in Wandsworth
en Apollo Banana Leaf in Tooting.

4. Film en toneel in kleinere zalen
Tijdens je stedentrip naar Londen is het erg leuk om kleinere film- en theaterzalen te
bezoeken. Londen is een culturele hoofdstad en is bekend door het aanbod van
baanbrekende, grensverleggende kunst.
The Young Vic creëert moderne interpretaties van klassieke toneelstukken. In een trendy
openlucht bar kun je vooraf iets drinken. Voor het ontdekken van vrolijke Britse humor is
Up the Creek Comedy Club in Greenwich een aanrader. Er treden vaak bekende en
veelbelovende Britse comedians op in deze club.
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5. Shoppen in knusse winkelstraatjes
Bij veel stedentrips naar Londen staat winkelen op Oxford Street op het programma,
maar de Londenaar haat deze straat. Wil je niet overspoeld worden door toeristen, bekijk
dan andere leuke opties om te shoppen.
Houd je van vintage, bezoek dan Brick Lane. Hier vind je talrijke, magazijnachtige
winkels met een groot aanbod aan vintage kledij. De grootste daarvan is Beyond Retro.
Een verder vind je Brick Lane de East End Thrift Store, waar je voordelig kunt inslaan.
De grote kledingketens zoals Zara, Topshop en Cos zijn te vinden in Westfield Stratford
of Westfield White City. Voor een luxueuzer winkelaanbod ga je naar het winkelcentrum
in White City. Dit heeft een groot aanbod designer kleding.
Mooie boutiques en strakke merken ontdek je in Coal Drops Yard, vlakbij King’s Cross St
Pancras.

6. Bezoek een lokale pub
De meeste locals vind je in pubs rond teatime. Zoek naar de onafhankelijk uitgebate
kroegen, bij voorkeur met een ‘beer garden’. Aanraders zijn The Selkirk in Tooting, The
Woolpack in Bermondsey, The Faltering Fullback in Finsbury Park en The Westow in
Upper Norwood.
Geniet van een traditioneel biertje of, als je liever geen alcohol drinkt, probeer dan een
van de nieuwe alcoholvrije drankjes, zoals Sipsmith.

