VÍKEND V LONDÝNĚ
PRO ZAČÁTEČNÍKY

Přeprava metrem District line ze zastávky Monument do stanice Westminster
Výhled na Elizabetinu věž, které nikdo neřekne jinak než Big Ben, což je jen název jednoho
ze zvonů uvnitř.
Zamiřte do parku St. James’s a projděte se k Buckinghamskému paláci
Prohídka Národní portrétní galerie

Raději si vysvětleme hned v úvodu, že poznat Londýn za dva dny je asi jako líznout si

Procházka po třídě Piccadilly. Zastavit se tu můžete na čajový dýchánek v restauraci Wol-

zmrzliny. Jste-li v Londýně poprvé, k úspoře času a přesunů doporučuju soustředit se
na centrum a inspirovat se můžete mým návrhem itineráře.

seley (doufejte, že pro vás najdou místo i bez rezervace)
Až dojdete na Piccadilly Circus, vydejte se odtud prozkoumat Soho a nemiňte pitoreskní
uličku Carnaby Street vedoucí k starému obchoďáku Liberty

1. den

Večeře v blízkých restauracích Rum Kitchen, Hoppers nebo Sabor
Martini ve stylovém baru Connaught Bar s art deco atmosférou. Cestou si prohlédněte vymóděnou fasádu vyhlášeného členského klubu Annabel’s.

Snídaně v restauraci Caravan na Bloomberg Arcade (zvolit můžete buřtíky s chilli džemem,
cizrnové ragú se sázenými vejci či vločkovou kaši s datlemi a sezamem)
Jízda historickým autobusem Routemaster linky 15 z ulice Cannon Street nebo místo tří zastávek procházka

VÍKEND V LONDÝNĚ

Prohlídka katedrály sv. Pavla
Krátký přesun přes Temži po pěší lávce Millenium Bridge
Galerie Tate Modern vydá na celý den, ale aspoň do ní strčte nos. Prohlédněte si Turbine Hall

PRO POKROČILÉ

a v zadní budově můžete vyjet do vyhlídkového 10. patra.
Procházka po nábřeží k tržišti Borough Market a oběd v některém ze stánků
Káva v kavárně Monmouth Coffee Company nebo v Grind u mostu London Bridge
Výhled na Tower Bridge, nejvyšší budovu The Shard i pevnost Tower
Procházka podél řeky kolem radnice City Hall k Tower Bridge
Přiblížení autobusem 42 nebo 78 k uličce Brick Lane
Prohlídka uličky Brick Lane s indickými prodejnami, vintage módou i grafitti v okolí. Zhřešit

V tomto itineráři se naopak centru záměrně vyhnu, protože Londýn je mnohem víc,
než jen Buckinghamský palác a davy turistů v Covent Garden. Objevíte i východní
Londýn, kde to pulsuje životem. Zavedu vás do čerstvě přebudované industriální čtvrti King’s Cross, na procházku podél průplavu Regent’s Canal nebo do rušného afro-karibského Brixtonu, a lízneme to i finančním centrem na Liverpool Street.

čokoládou můžete v obchůdku Dark Sugars.
Večeře v Bread and Wine St. John (doporučuju nakombinovat víc porcí do středu stolu)

1. den

Drink v průzkumnickém baru Scout

2. den

Snídaně v indické restauraci Dishoom ve zmodernizované industriální čtvrti King’s Cross
(naan se slaninou, fazole s masala kořením nebo konejšivý dhal)
Prohlídka oblasti, zejména designové obchody v Coal Drops Yard nebo domy postavené

Tradiční anglická snídaně v restauraci Hawksmoore Guildhall (po snídani požádejte o někte-

v původních obručích plynojemů Gasholders

rý ze sendvičů s sebou, bude se totiž hodit na odpoledne)

Procházka podél průplavu Regent’s Canal do parku Victoria, a pokud je sobota, udělejte si

Zastávka v hotelu Ned a obhlídnutí přízemí s osmi restauracemi, kde jsou stoly zbudované

odbočku na Broadway Market (možnost oběda u některého z mnoha stánků)

z bankovních přepážek. I když nebudete cítit potřebu, odskočte si na toalety u obřího sejfu

Zastávka na kávu (nebo brunch, pokud jste ho nezvládli na trhu) v Pavilion Cafe ve parku

Procházka po Leadenhall Market, což je stará zastřešená ulička s pivnicí Lamb’s Pub

Victoria

Vyhlídka z mrakodrapu Sky Garden (vstup zdarma, ale nutná rezervace)

Ochutnávka ginu s tonikem (či jiného koktejlu) v nedaleké East London Liquor Company

Zastávka v blízké zahradě rozbořeného kostela St. Dunstan in the East Church Garden a čas

Procházka podél kanálu parkem ke stanici metra Mile End Station

na sendviče, co vláčíte od rána s sebou

Přejezd metrem do stanice Brixton

Ochutnávka místních ales v hospodě Walrus and Carpenter (už jste někdy byli v hospodě

Prohlídka živých uliček trhu Brixton Market

s názvem Mrož a tesař?). Pokud jste si sendviče nekoupili, testněte zdejší fish and chips.

Večeře v restauraci Kricket (nemiňte tu předkrm bheel a smažené kuře s majonézou z kafirových listů) nebo u stánků v Pop Brixton, zbudovaných z kontejnerů
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