Londen, Moderne Architectuur

Afbeelding: The shard

Londen is een fascinerende stad voor architectuur. De oudere architectuur geniet al lange tijd een
goede reputatie, maar ook de moderne architectuur is indrukwekkend. Londen heeft prachtige,
sculpturale wolkenkrabbers (denk aan bijnamen als “ De Augurk”, “De kaasschaaf” en “De Walkie
Talkie”), vele bijzondere gebouwen van toparchitecten en verder een goede reputatie op het gebied
van omvormen van industrieel erfgoed. Vooral rondom de Theems lijken de ontwikkelingen soms
grenzeloos!
Programma
Dag 1: We vliegen van Amsterdam naar Londen. Na aankomst brengen we eerst een bezoek aan het
Desigmuseum (OMA, Rem Koolhaas). Hierna gaan we naar King's Cross station. Dit mooie oude
station uit de 19e eeuw is in 2012 spectaculair vernieuwd door Arup en betekende het begin van
een nieuwe stadsontwikkeling rondom dit gebied. Hierna checken we in in ons hotel London House.
Dag 2: Vandaag beginnen we de dag met een bezoek aan The Shard: de hoogste wolkenkrabber
van Europa ontworpen door Renzo Piano, geopend in 2013. Vanaf hier hebben we een goed uitzicht
over de stad met haar meest recente ontwikkelingen. Daarna wandelen we verder en bekijken o.a.
City Hall (Norman Foster). In de middag gaan we naar de Docklands met Canary Wharf. Dit
was vroeger het gebied van de West-India dokken, bijna 2 eeuwen lang behorend tot de drukste
dokken ter wereld. Na sluiting in 1980 werd besloten hier een nieuw spannend stadsdeel van te
maken, met hoge wolkenkrabbers, cafe’s en mooie appartementen in de oude pakhuizen.
Dag 3: We beginnen met een uitgebreide wandeling door “The City”: het financiële hart van de
stad vol met spectaculaire wolkenkrabbers. Denk aan werk van Richard Rogers, Norman Foster,
Kohn Pederson Fox en Rafael Vinoly. We vervolgens onze route langs St. Paul’s Cathedral en zien
het recent geopende warenhuis van Jean Nouvel (One New Change). Vervolgens steken we de
Theems over via de bijzondere Millennium brug van Norman Foster en bezoeken we Tate
Modern: een oude elektriciteitscentrale die is omgevormd tot een prachtig kunstmuseum door
Herzog & de Meuron. Na vrije tijd voor de collectie gaan we weer terug naar het hotel.
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Dag 4: de ochtend heeft u vrije tijd. Wellicht wilt u één van de andere gerenommeerde kunstmusea
van Londen bezoeken of neemt u liever een kijkje in het beroemde warenhuis Harrods. In de
middag vertrekken we weer naar Nederland.
Inclusief:
- retourvlucht Amsterdam -Londen v.v.
- luchthavenbelasting
- 3 overnachtingen
- kamers met bad/douche en toilet
- verzorging op basis van logies en ontbijt
- deskundige Nederlandse reisleiding
- excursies als omschreven inclusief vervoer
- entree the Shard ( t.w.v. € 32,-)

Exclusief:
Afbeelding st. Paul's Cathedral
entreegelden (ca. € 25,-)* lunches en diners * drankjes * fooien
Datum: 12 t/m 15 april 2018 en
15 t/m 18 november 2018
Prijs per persoon op basis van een 2-persoonskamer bij: euro 895,•

Eenpersoonskamer toeslag: €125,00
Reisleiding: Suzanne Roelofs
Programma onder voorbehoud.
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