
5 gratis activiteiten in Londen!   
 

Na het goedkoop boeken van je vakantie kan je je nu ook goedkoop vermaken!  

 

Holzwickede. Wat een geluk! Je hebt goedkoop een complete stedentrip naar Londen kunnen scoren. Je 

bent al bezig de dagen helemaal vol te plannen, wanneer je erachter komt dat de activiteiten in Londen 

nog wel wat kunnen kosten. Zoals verwacht is Londen niet de goedkoopste stad om te bezoeken, en dit 

geldt ook voor de bezienswaardigheden. Vakantieblog Holidayguru.nl ging daarom op zoek naar 5 gratis 

activiteiten voor je stedentrip naar Londen!  

 

1 – Op zoek naar een prachtig uitzicht  

Na uren in de rij te hebben gestaan mag je dan eindelijk in de Londen Eye. Een compleet rondje mag dan 

wel 30 minuten duren, maar het moment dat je helemaal in de top van het reuzenrad bent is slechts 

kort. Bezoek daarom eens The Roof Terrace bovenop de St Pauls Cathedral! Vanaf hier heb je een 

prachtig uitzicht over de stad, en het is elke dag open tot middernacht.  

2- Gratis rondleidingen in Londen 

Door de stad wandelen zal je sowieso al niets kosten, maar je kan je nu aansluiten bij een van de 

rondleidingen van Free Tours by Foot. Deze organisatie biedt veel verschillende tours aan door Londen, 

wat dacht je bijvoorbeeld van de Harry Potter tour!  

3- Gratis naar evenementen in Londen  

Tijdens de kerstperiode bezoek je het Winter Wonderland in Hyde Park, ’s avonds ga je langs bij de 

comedy night op maandag in het Theatre Royal in Stratford East. Deze evenementen zijn helemaal 

gratis!  

4- Gratis naar het museum 

Ga lekker cultuur snuiven! Als er een dag geen zon te bekennen is, is het natuurlijk een goed idee om 

een museum in te duiken. Een aantal gratis musea zijn: The Science Museum, Museum of London, The 

Natural History Museum en het Tate Modern.  

5- Gratis in de make-up 

Deze laatste tip is vooral gericht aan de vrouwelijke lezers. Bezoek een van de vele winkelcentra en doe 

alsof je geïnteresseerd bent in het kopen van make-up. Je zal professioneel worden opgemaakt, en 

achteraf zeg je dat je nog even na moet denken over de aanschaf. Voila, je ziet er perfect uit voor een 

dagje Londen!  

 



Naast deze tips zijn er natuurlijk nog een paar andere activiteiten die je gratis kan doen in Londen. De 

verschillende parken en markten zijn ideaal om te bezoeken bij goed weer, en ook de wisseling van de 

wacht bekijken bij Buckingham Palace zal je niets kosten!  

 

 

Over Holidayguru.nl  
Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6 miljoen 
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 
opgericht. Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en 
de internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 180 
medewerkers werken voor deze start-up, verspreid over drie vestigingen.  
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