
 

Twinkelende lichtjes, mooie warenhuizen, interessante exposities en natuurlijk 
gezellige restaurants. Hoe kun je het nieuwe jaar beter beginnen dan met een weekendje 

weg? Op naar winters Londen of Parijs. Libelle tipt de leukste adressen.
Tekst: Helene van Santen. Fotografie: Dana van Leeuwen (Londen), Violaine Chapallaz (Parijs). Illustraties: Alice Tait
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L  Nden
V A N  A L L E 
M A R K T E N  T H U I S

Londen heeft talloze mark-
ten. Borough Market en 
Portobello Road Market zijn 
de bekendste, maar ook 
in het noordoosten van de 
stad is een leuke te vinden: 
Broadway Market. De markt 
wordt gehouden in de wijk 
Hackney, die makkelijk is  
te bereiken met de metro.  
De markt staat bekend om 
de verse producten van  
lokale boeren en de kunst  
die er te koop is. 

Eindeloos shoppen

 Broadway
 Market  voor verse 
groenten  
én kunst
W I N K E LT I P
Tijdelijke winkels (pop-up 
stores) zijn een trend in 
Londen. Boxpark in de wijk 
Shoreditch doet daar nog 
een schepje bovenop: het  
is een pop-up mall met  
kleding- en woonwinkels  
en heel veel restaurants.  
Een tijdelijk winkelcentrum 
dus. Volgens de planning 
blijft het vijf jaar bestaan. 
www.boxpark.co.uk

A DAY AT THE MUSEUM
Zit het weer tegen? Wandel 
dan een museum binnen. 

Veel musea in Londen zijn gratis. 
In het Victoria and Albert 
Museum zijn onder meer 

architectuur, sculpturen en 
juwelen te bewonderen. 

Tot 15 maart is er ook de expositie 
Wedding Dresses te zien, met 
bruidsjurken van 1775 tot nu. 

www.vam.ac.uk
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TOERISME

LEUKE BOETIEKJES
Londen staat vooral bekend 
om grote winkelketens als 
Topshop, Next en Monsoon. 
Wordt de drukte in de be-
kende winkelstraat Oxford 
Street u een beetje te veel? 
Ga dan eens naar de wijken 
Brick Lane en Shoreditch in 
Oost-Londen. Hier zijn veel 
leuke boetiekjes te vinden. 
De jaarlijkse winteruitverkoop 
duurt nog tot eind januari. 

V E R R A S S E N D E 
V O N D S T E N

Blondie is een bekende 
vintagewinkel in Shore-
ditch. Hier stapt u binnen 
om mooie, gebruikte de-
signerkleding en -schoe-
nen te scoren voor een 
goede prijs. De winkel 
staat ook bekend om de 
mooie vintage handtassen. 

D I N N E R  T I M E
Lekker eten kan in een van  
de vele chique restaurants  

in de stad, maar net zo goed in 
een gezellige, betaalbare pub. 
Doe net als de Britten en eet  
op zondag een traditionele  

sunday roast (braadstuk met 
geroosterde aardappelen) met 

Yorkshire pudding. Bijvoorbeeld
 in The 3 Crowns, een 

oude pub in een modern jasje.  
8 East Road, 

www.thethreecrowns.co.uk

 De winter-
uitverkoop 
duurt tot 
eind januari!
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R A R I T E I T E N 
K A B I N E T
Een winkel vol met 
opgezette dieren, het klinkt 
misschien niet zo gezellig. 
Toch is een bezoekje aan 
rariteitenkabinet Deyrolle 
zeker een bezoek waard.  
In mooie kasten staan 
allerlei dieren tentoonge-
steld: van leeuwen tot  
ijsberen en van kreeften  
tot pinguïns. De beesten  
zijn allemaal te koop.  
46 Rue du Bac,

www.deyrolle.com

parijs
de best bewaarde 

geheimen van 

  Ssst, in deze 
steeg vind  
 je prachtige
 boetieks...

HOERA, UITVERKOOP!
Het best bewaarde geheim van 

Parijs is Cour du Commerce 
Saint-André in de wijk Saint-

Germain-des-Prés. Het lijkt op 
het eerste gezicht een simpele 

steeg, maar er zitten veel 
prachtige boetiekjes. En de 

winter is de perfecte periode om 
te shoppen in Parijs: de uitver-

koop (soldes) begint namelijk op 
7 januari en loopt tot 10 februari. 

Kortingen kunnen oplopen tot 
wel zeventig procent.

1-401-40



TOERISME

A L L E S  I N E E N
In een voormalige fabriek, aan 
de rand van de wijk Marais, 
vind je de mooie winkel Merci. 
De winkel verkoopt exclusieve 
kleding, woonaccessoires, 
kinderkleding en sieraden. 
En dat alles verdeeld over 
drie verdiepingen. Toe aan 
een pauze? Schuif aan bij 
de Libary, een café ingericht 
als bibliotheek. Kies een leuk 
boek en geniet in alle rust van 
een hapje en een drankje.  
111 Boulevard Beaumarchais,  

www.merci-merci.com 

ZOETER DAN ZOET
Gebak, chocolaatjes en  
natuurlijk de echte Franse  
macarons: zoetekauwen 
mogen Maison Dalloyau aan 
de Place Edmond Rostand 
eigenlijk niet missen. Deze 
banketbakker bestaat al sinds 
1802 en is nog altijd in handen 
van de familie Dalloyau, die 
eeuwen geleden bakte voor 
het koninklijk huis. Je kunt hier 
ook binnenstappen tijdens 
lunchtijd, want er worden ook 
croque-monsieurs en quiches 
verkocht. 2 Place Edmond  

Rostand, www.dalloyau.fr

D I N E R E N 
M E T  U I T Z I C H T

Lekker eten terwijl u geniet 
van een geweldig uitzicht 
over de hele stad, dat kan 
bij Kong. Dit trendy restau-
rant is gevestigd op de vijfde 
verdieping van een statig 
pand aan de Rue du Pont 
Neuf, langs de Seine. Op het 
menu staan zowel Japanse 
als Franse gerechten:  
klassiek met een twist.  
1 Rue du Pont Neuf, www.kong.fr

parijs

 DANSEN? OUI!
Zin om iets te eten en te 
dansen? In het hart van 

de stad hoef je maar een 
willekeurig café in te  
lopen en de kans is 

groot dat er livemuziek 
op het programma staat. 
Hapje, drankje en voetjes 

van de vloer.  

 Chocolade 
tot macarons 
bij Maison 
Dalloyau
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INCLUSIEF PUB PASSPORT

Verblijf 
Hotel Guoman The Tower**** is een com-
fortabel hotel naast de Tower Bridge. Het 
dichtstbijzijnde metrostation ligt op slechts 
enkele minuten lopen. In het hele hotel is 
gratis internet. 

Periode & prijs 
Reisperiode: 2 januari t/m 31 oktober 2015. 
• 3-daagse vliegreis: v.a. € 269,- p.p.
• 3-daagse treinreis: v.a. € 289,- p.p.
Verlenging vanaf € 70,- per persoon per 
nacht op basis van logies en ontbijt.

Libelle-arrangement 
Retourvlucht Amsterdam-Londen • Lucht-
havenbelasting en brandstofheffing • 2x 
overnachting in Hotel Guoman The Tower 
in een 2-persoonskamer • 2x uitgebreid 
ontbijt • 1x pub passport t.w.v. een 2-gan-
gendiner • Internet in het gehele hotel

Indien per trein tevens inbegrepen
Treinretour van elk station in Nederland naar 
Londen (2e klasse, RIT2) • van Brussel-Zuid 
naar Londen per Eurostar v.v. • Zitplaatsre-
servering van Brussel-Zuid naar Londen v.v. 

Exclusief
• Reis- en annuleringsverzekering  
• Overige maaltijden • Transfer station/
luchthaven-hotel v.v. • Eventuele vlucht-
toeslagen • Bijdrage Calamiteitenfonds à  
€ 2,50 per boeking • Reserveringskosten  
à € 17,50 per boeking

Boeken & meer informatie 
Dit arrangement is te boeken via  
www.libelle.nl/reizen of via 0180-45 78 03.  
Vermeld a.u.b. de speciale reiscodes 
SDLONV9 (trein) of SVLONV9 (vliegen).

op naar londen

Een stedentrip naar Londen is altijd een belevenis. Bezichtig de historische bouwwerken, zoals 
Westminster Abbey, shop till you drop in het beroemde Harrods en geniet ’s avonds van een musical in een van 

de vele theaters. Samen met de Jong Intra Vakanties stelde Libelle een mooie aanbieding voor u samen. 

3 DAGEN VANAF € 269,- P.P.

INCLUSIEF EEN TICKET VOOR TOUR MONTPARNASSE

Verblijf
Hotel Sacré Coeur Paris Montmartre**+ 
staat in het schilderachtige en altijd gezel-
lige Montmartre. Loop naar Place du Tertre 
om een mooi portret te laten maken of ga 
naar het centrum met de metro, die om 
de hoek van het hotel vertrekt. De kamers 
van het hotel zijn net gerenoveerd en in het 
hele hotel is gratis internet. 

Periode & prijs  
Reisperiode: 2 januari t/m 31 oktober 2015. 
• 3-daagse autoreis: v.a. € 89,- p.p.
• 3-daagse treinreis: v.a. € 199,- p.p.
• 3-daagse vliegreis: v.a. € 199,- p.p.
Verlenging vanaf € 43,- per persoon per 
nacht op basis van logies en ontbijt

Libelle-arrangement 
• Overnachtingen in Hotel Sacré Coeur Pa-
ris Montmartre**+ in een 2-persoonskamer
• 2x continentaal ontbijt • Entreeticket Tour 
Montparnasse, de hoogste wolkenkrabber 
van Frankrijk •  Internet in het gehele hotel

Indien per trein tevens inbegrepen
• Treinretour vanaf Amsterdam CS,  
Schiphol, Rotterdam CS, Antwerpen CS  
en Brussel-Zuid naar Parijs Gare du Nord  
(2e klasse, RIT4) • Zitplaatsreservering  
(in- en uitstapplaats dienen gelijk te zijn)

Indien per vliegtuig tevens inbegrepen
• Retourvlucht Amsterdam-Parijs met KLM
• Luchthavenbelasting en brandstofheffing

Exclusief
• Reis- en annuleringsverzekering • Ove-
rige maaltijden • Transfer station/luchtha-
ven-hotel v.v. • Eventuele toeslag RIT1, 2 
of 3 tarief en toeslag 1e klasse • Eventuele 
vluchttoeslagen • Bijdrage Calamiteiten-
fonds à € 2,50 per boeking • Reserverings-
kosten à € 17,50 per boeking

Boeken & meer informatie 
Dit arrangement is te boeken via www.libelle.nl/ 
reizen of via 0180-45 78 03. Vermeld a.u.b.  
de speciale reiscode SAPARZ5 (eigen ver-
voer), STPARZ75 (trein) of SVPARZ5 (vliegen).

op naar parijs

Parijs heeft alles: historische en moderne architectuur, bekende musea en natuurlijk heel veel restaurants.
 Samen met de Jong Intra Vakanties stelde Libelle een mooie aanbieding voor u samen. On y va! 

3 DAGEN VANAF € 89,- P.P.

Aanbieding!
Bij diverse data drie nachten 

boeken, twee betalen!
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