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Citytrip maken naar Londen? Altijd leuk, 
maar hoe ga je er naartoe? De Britse 
hoofdstad is op zoveel manieren te berei-
ken, dat het zoekwerk naar een snelle en 
goedkope reis een ingewikkelde puzzel is 
geworden. Met de trein, de auto, de veer-
boot of toch maar het vliegtuig?  
En dan, op welk vliegveld moet je landen? 
Het goedkoopste ticket vind je (nog altijd) 
bij easyJet. Van Amsterdam naar Londen 
Southend Airport vlieg je in het weekend 
– als je tenminste tijdig boekt – voor € 70 
retour en doordeweeks zelfs voor rond de  
€ 60. Voor de prijs hoef je het niet te laten.
Minder fijn is de ligging van het vliegveld. 
Na ongeveer veertig minuten in de lucht 
ben je dichter bij de Noordzee dan bij  
Londen. Zilte zeelucht en krijsende meeu-
wen ruil je echter binnen een uur in voor 
de hectiek in de Londense City. 
Vanaf het vliegveldstation (op kruipafstand 
van de aankomst- en vertrekhal) rijden  
namelijk drie tot acht treinen per uur naar 
Londen Liverpool Street Station. Reistijd:  
53 minuten. Langer dan de vliegtijd.  
Voordeel is wel dat je al in de lucht een 
treinkaartje (€ 18 voor een enkele reis)  
kunt kopen. Niet echt goedkoop. Maar 
naast dure taxi’s zijn er geen alternatieven. 
De doordeweekse heenvlucht was rustig, 
met ruimte te over in het toestel. Terug, in 
het weekend, was het wel even proppen, 

maar door de korte reistijd prima te doen. 
Zorg wel dat je een boek of iets anders bij 
je hebt, want er is geen vermaak aan 
boord. Of je moet dol zijn op commerciële 
blaadjes en folders met overprijsde pro-
ducten. Het is daarom raadzaam om zelf 
broodjes mee te nemen, zo houd je het 
lowcost. En als je vragen hebt, aarzel dan 
niet om ze aan het cabinepersoneel te 
stellen. Bekwaam, behulpzaam en uiterst 
vriendelijk: English gentlemanship.  
Tickets boek je simpel op www.easyjet.
com. Groot pluspunt: met de prijskalender 
zie je in een oogopslag de goedkoopste 
vluchten. Na een paar klikken liggen de 
tickets voor je neus en ben je klaar om te 
gaan.

  Meer Londen? Kijk op  
www.reizen.nl en ga naar 
 Cityexpert Londen
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Budgettip vlieg doorde-
weeks. De prijzen zijn dan het 
laagst en bovendien is het dan 
vaak heerlijk rustig.
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De website is gebruiksvriendelijk en de tickets scherp geprijsd. 
Tip: reis enkel met handbagage! 

Piece of cake. Tickets printen, online inchecken en fluitend de douane passeren. 

Geen entertainment en de prijzen voor broodjes en drankjes zijn hoog. Wel schoon 
aan boord en het cabinepersoneel is uiterst behulpzaam. 

Pal voor Londen Southend ligt een treinstation. Binnen een uur sta je op London 
Liverpool Street Station.
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en ’s avonds?
  Ga eten in Côte London Bridge, een 
sfeervolle bistro aan de Theemsoever. 
Prima te betalen (hoofdgerecht v.a.       
€ 12) en op het terras heb je een mooi 
uitzicht op Tower Bridge, informatie: 
www.cote-restaurants.co.uk  
  Bezoek West End, het mekka van de 
musical. Hier draaien tientallen 
 musicals en spelen wereldberoemde  
acteurs. Kaartjes koop je via 
www.anwbtickets.nl.
  Moe geworden? Dan is een verblijf  
in Royal Court Appartments een 
 uitstekende optie: een mini-apparte-
ment gelegen aan Hyde Park met een  
24-uurs receptie en beveiliging. Prijs 
2-pk v.a. € 70, incl. schoonmaak. Zie:  
www.royalcourtappartments.co.uk  

dit ooit gedaan?
  Londen ontdekken per taxi, maar dan 
net even anders? Stap in een Karma 
Cab. Na een rit  in deze kleurrijke taxi, 
compleet met bloemen, Hindi-muziek 
en wierook, stap je uiterst relaxed de 
wagen uit. Info: www.karmakabs.com   
  Maak een (ienie)minicruise met de 
Thames Clipper. Deze over de Theems 
varende snelbus stopt bij alle toeristi-
sche attracties. Voor € 7,50 koop je een 
enkele rit. Zie: www.thamesclipper.com  
  Met Emirates Air Line, een heuse cabi-
nelift, zweef je over de Theems tussen 
het Greenwich Peninsula en de Royal 
Docks. Een enkeltje kost € 4,30.  
Zie: www.emiratesairline.co.uk

tea & lunch
  Engelser dan Engels: de high tea.  
Enorm populair is dat in hotel The  
Ritz, maar niet erg budget.  
Kijk voor goed kopere opties op  
www.afternoontea.co.uk.
  Scharrel je eten bij elkaar op Borough 
Market, leuk en goedkoop. Bovendien 
ben je zo bij London Bridge, een 
 prachtige plek om van je lunch te 
 genieten.


