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OOOBlog – Londra Rehberi

Nasıl gidilir: THY, Pegasus, Atlasglobal ve British Airways direkt 
uçuyor. Londra'da Heathrow, Gatwick, Luton ve Stansted olmak üzere 4 
havaalanı var. Heathrow biletleri her zaman biraz daha pahalı oluyor ancak en 
kolay ulaşım da Heathrow'dan. Metro ile hızlıca şehir merkezine 
ulaşabiliyorsunuz. Gatwick biraz daha uzak ve ulaşımı Gatwick Express treniyle 
gayet rahat ancak daha maliyetli. Stansted biletleri genelde uygun oluyor, 
ulaşım da rahat ancak biraz daha uzun sürüyor.

Ne zaman gidilir: Yağmur her zaman bir ihtimal bu yüzden ona çok takılmayın. 
Bahar ve Yaz ayları güzel. Aralık ayında Winter Wonderland kuruluyor ve şehir 
ışıl ışıl. Kesinlikle görmeye değer.

Vize: İngiltere Schengen birliğine dahil olmadığı için ayrı İngiltere vizesine 
başvurmanız gerekiyor

Konaklama: Kesinlikle merkezi bir yerde kalın derim. Fiyat performans 
açısından oteller maalesef çok kötü. Hem uygun fiyatlı, hem merkezi hem de 
temiz bir otel bulmak neredeyse imkansız. O yüzden Londra özelinde kesinlikle 
AirBnB'yi tercih etmenizi öneririm. Size kaldığım otele ve AirBnB'yi mutlaka 
öneririm. London House Hotel güzel bir otel, Notting Hill tarafında yer alıyor 
ancak Mayfair, Soho gibi bölgelere çok yakın değil. 

Londra'da Ulaşım: İndiğiniz havaalanına göre ulaşım seçenekleriniz değişiyor. 
Tren bağlantıları çok rahat. Özel bir durum olmadığı sürece taksi önermiyorum 
ancak kalabalık bir grupsanız belki mantıklı olabilir.
•  Heathrow (THY ve British Airways): Heathrow Express 15dk'ya Paddington 

tren istasyonuna ulaşıyor. Fiyatlar tek yön için 5.50 pound ila 20 pound 
arasında değişiyor. Biletinizi internetten erkenden alırsanız ucuz bilet bulma 
imkanınız var. Daha az maliyetli bir yolculuk için Picadilly Line (mavi hat) ile 
metroyla 3.10 pound'a şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Yolculuk ortalama 45dk 
sürüyor.

•  Gatwick (THY ve Pegasus): Gatwick Express treniyle 30dk'ya Victoria tren 
istasyonuna ulaşabilirsiniz. Biletleri online alırsanız biraz daha uygun. tek yön 
online ücret 18 Pound. Gidiş-Geliş alırsanız 31 Pound. İki kişilik gidiş-geliş 
bilet internetten alırsanız 45 Pound.

•  Stansted (Atlasglobal ve Pegasus): Stansted Express treniyle yaklaşık 
50dk'ya Liverpool Street istasyonuna ulaşıyorsunuz. Tek yön bilet fiyatı 8 
pound (online fiyat).

Şehir içinde metro ağı çok geniş. Her yere metroyla ulaşmak mümkün. Aynı 
şekilde otobüs ağı da gayet iyi ancak trafik nedeniyle bazen uzun sürebiliyor. 
Saat 16 itibariyle metro aşırı yoğun olabiliyor. O saatlerde binmemeye çalışın. 
Resmen metrobüs tadında oluyor. Taksi veya Uber'i de tercih edebilirsiniz. Taksi 
için Gett adlı uygulamayı indirin derim. Taksiler için Uber gibi düşünebilirsiniz. 
Güzelliği önceden size fiks bir fiyat veriyor ve normal taksimetreden daha 
uygun. Kredi kartıyla rahatça ödeme de yapabiliyorsunuz.
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Knightsbrige, Chelsea, Belgravia

Chelsea ve Knightsbrige'in tipik evleri özellikle akılda kalıyor. Kendinizi, vay be 
insanlar ne güzel evlerde yaşıyor diye söylenirken bulacaksınız. Knightsbrige'da 
meşhur Harrods mağazasını bulabilirsiniz. Etrafında da alışveriş için bir sürü 
imkan var. Harrods'u gezdikten sonra Sloane Street'i yürüyerek Sloane 
Square'e ulaşıyorsunuz. Buradan itibaren de Chelsea'desiniz. Chelsea'nin en 
hareketli caddesi King's Road. Burada hem güzel mekanlar hem de butikler 
bulabilirsiniz. Çok sevdiğim Saatchi Gallery de Kings Road'da. Ücretsiz 
gezebilirsiniz. Chelsea'dan biraz uzaklaşınca da Belgravia semtine 
geliyorsunuz. Burada da birbirinden şirin cafeler var. Harrod's hariç az turistik bir 
bölge ve kesinlikle yarım gününüzü buraya ayırın. Buralara kadar gelmişken 
yakında yer alan Albert & Victoria Museum ve National History Museum'a da 
uğrayabilirsiniz. Bu müzelere giriş de ücretsiz. En yakın metro durakları 
Knightsbrige veya Sloane Square, müzeler için ise en yakın durak South 
Kensington.

Mekanlar

The Botanist - Akşam yemeği için - 7 Sloane Square
Mari Vanna - Rus mutfağı. Dekorasyon çok tatlı - 116 Knightsbridge
Bluebird - Bahçesi çok keyifli - 350 King's Rd
The Ivy Chelsea Garden - LA'den bildiğimiz The Ivy'nin Chelsea şubesi. 
Özellikle güzel havada bahçesi çok keyifli. - 195 -197 King's Rd
Peggy Porschen - Çoook tatlııı, çook lezziz pastane - 116 Ebury St
TomTom - Keyifli 3. dalga kahveci - 114 Ebury St
Colbert - French bistro, dışarda güneşte kahve keyfi - 50-52 Sloane Square
Benihana - Amerika'dan tanıdığımız Japon restoranı - 77 King's Rd
Tom's Kitchen - Zorlu Center'dan tanıdık gelebilir - 27 Cale St
Nell's - Tatlıları çok güzel - 191 King's Rd
Aubaine - Tatlı bir fransız bistrosu - 260-262 Brompton Rd
Baker & Spice - Öğle atıştırması için, hem Chelsea (47 Denyer St) hem 
Belgravia (54-56 Elizabeth St) şubesi var
Polpo - İtalyan tapas - 81 Duke of York Square
Manicomio - Güzel havada dışarda oturmalık İtalyan - The Duke Of York 
Square, 83-85
Pizza Express - Pizzaları fena değil, güzel havada bahçesi keyifli - 152 King's 
Rd
L'Eto - Atıştırmalık cafe. Chelsea (149 King's Rd) ve Belgravia (10 W Halkin 
St) şubesi var
Ottolenghi - Öğle yemeği için - 13 Motcomb St
Zuma - Japon mutfağı. İstanbul İstinye Park'ta şubesi var - 5 Raphael St
Byron - İyi bir hamburgerci. Londra'nın her yerinde şubesi var - 300 King's Rd
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Mayfair
 
Mayfair Londra'nın 'zengin' semti. Gucci'ler, Dior'lar burada. Yine en şık ve aynı 
zamanda en kazık mekanlar da burada. Tabii ki sadece bunlardan ibaret değil. 
Gezmesi çok keyifli, her bütçeye uygun mağaza ve restoran bulmak mümkün. 
Kısaca Londra'nın kalbi diyebiliriz. Piccadilly Circus'dan başlıyor ve Hyde Park'a 
kadar uzanıyor. Şehrin en uzun alışveriş caddeleri Regents Street, Oxford Street 
ve Piccadilly burada. Aklınıza gelebilecek tüm markaları bulabilirsiniz. Selfridges 
gibi büyük department store'ları da ziyaret edin. Bond Street'de ise high end 
markalar ve galeriler yer alıyor. Mutlaka bu caddeyi de yürüyün. Yeme/içme 
açısından daha çok şık mekan ağırlıklı bir semt. Salaş birşeyler arıyorsanız 
yanlış semttesiniz. Ben özellikle İngilizlerin meşhur beş çayı (afternoon tea) için 
buradaki mekanları seviyorum. Yılbaşı öncesi en görkemli süslemeler de 
buralarda. Regents ve Oxford Street aşırı güzel oluyor, mağazaların vitrinleri de 
öyle. 

Mekanlar

Nac - Kahvaltı için gidin, mümkünse dışarda oturun - 41 N Audley St
Sandwich Centre - Kafanıza göre sandviç yapar - 16 Royal Opera Arcade
Taylor St Baristas - Kahveleri enfes - 22 Brook's Mews
Benugo - Uygun fiyatlı, iyi sandviçleri var - 14 Curzon St
Burlington Arcade - Kuyumcular pasajı :) - 51 Piccadilly
Hamley's - Çocuğunuz varsa veya hala çocuksanız kaçırmayın, kudurun - 
188-196 Regent S
Maison Assouline - Hem kitapcı, hem bar. Akşamüstü bir içki veya bir kahve 
içmek için - 196A Piccadilly
The Mayfair Chippy - Kokoş Fish&Chips'ci. Baya başarılı ve tatlı bir mekan - 14 
N Audley St
Fortnum & Mason - Hem department store hem de efsane çay saati yapılır - 
181 Piccadilly
Sketch - Kafası güzel mekan. Her odası ayrı fantastik dekore edilmiş. Favorim 
pembe odada çay saati - 9 Conduit St
The Wolseley - Günün her saati çok güzel, benim favorim kahvaltı ve çay saati - 
160 Piccadilly
The Palm Court - Ritz otelinin içinde, çay saati için gidin - 150 Piccadilly
Burger & Lobster - Hamburger ve ıstakoz yan yana - 29 Clarges St
Coya - Peru mutfağı - 118 Piccadilly
Nobu - Her zaman iyi, sushi restoranı - 15 Berkeley St
Novikov - 50A Berkeley St
La Petite Maison - İstanbul'dan da tanıdığımız fransız restoranı - 54 Brook's 
Mews
Hakkasan - Çin mutfağı - 17 Bruton St
Goodman - Steak house - 24-26 Maddox St
Sexy Fish - Seksi balık bulunur - Berkeley Square
Chiltern Firehouse - Drinks için gidin - 1 Chiltern St
Park Chinois - Canlı müzik eşliğinde romantik bir akşam yemeği için - 17 
Berkeley St
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Soho ve Covent Garden

İşte Londra'nın en keyifli ve hareketli bölgeleri. Gece hayatı, barlar, publar 
burada, en güzel restoranlar burada, alışveriş burada ve Londra'nın sayısız 
müzikalleri de burada. Covent Garden ve çevresi özellikle alışveriş için keyifli, 
Soho'da ise gece eğlenmek isterseniz sayısız seçenek var. Leicester Square ve 
civarı Londra'nın Broadway'i. Müzikal seviyorsanız adeta bir cennet sizin için. 
Carnaby Street ve bölgesi de ayrı bir durak noktası. Her sokağı ayrı güzel. 
Tavsiye edebileceğim o kadar çok mekan var ki. Chinatown da bu bölgede. 
National Portrait Gallery ve British Museum da buralarda. Londra'da favori 
semtlerim, çok mu belli ettim :)? En yakın metro durakları: Covent Garden 
veya Leicester Square.

Covent Garden mekanları

Grind - Açık ara en sevdiğim kahveci ve kahvaltı mekanı. Soho şubesi (19 
Beak St) de var - 42 Maiden Ln
Tuttons - Klasik bir mekan - 11-12 Russell St
Monmouth Coffee - Londra'nın en iyi kahvesi - 27 Monmouth St
Kastner & Ovens - Hızlı bir atıştırma için - 52 Floral St
Benugo - Sabah hızlı bir kahvaltı için - 63 Long Acre
Polpo - İtalyan Tapas. Hep dolu, hep hareketli. Bölgede birkaç şubesi var - 6 
Maiden Ln, 142 Shaftesbury Ave veya 41 Beak St
Flat Iron - Masa için beklemeye hazırlıklı olun. Menüde sadece et var ve fiyatı 
çok uygun. Bölgede 3 şubesi var - 17-18 Henrietta St, 9 Denmark St veya 17 
Beak St
Neal's Yard - Mutlaka gidin. Çok tatlı bir avlunun içinde cafeler
Balthazar - Fransız bistrosu - 4-6 Russell St
The Ivy Market Grill - Her zaman iyi bir tercih - 1 Henrietta St
Joe's - Amerikan barbekü - 34 King St
Fumo - Atmosfer çok hoş ve fiyatlar uygun - 37 St Martin's Ln
The Real Greek - Yunan mezeleri - 60-62 Long Acre veya 54 St Martin's Ln
Flech & Buns - Değişik bir Japon - 41 Earlham St
Homeslice Pizza - Tatliş bir pizzacı - 13 Neal's Yard
Brasserie Max - Kahvaltı büfesi keyifli - 10 Monmouth St
Meat Market - Et partysi - Jubliee Market Hall
Franco Manca - Pizza - 39 Maiden Ln
Busaba Eathai - Thai mutfağı - 44 Floral St veya 35 Panton St
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Soho mekanları

The Breakfast Club - Kahvaltı çılgınlığı - 33 D'Arblay St
Dean Street Townhouse - Kahvaltı için keyifli - 69 - 71 Dean St
Fernandez & Wells - Sandviçleri çok iyi - 73 Beak St
Street Food Union - Çarşamba-Cumartesi günleri arası kurulan sokak 
lezzetleri Pazarı - Rupert St
Maison Bertaux - Çok tatlı bir patisserie - 28 Greek St
The Ivy - Şık bir akşam yemeği için - 5 West St
La Bodega Negra - Mexika mutfağı - 16 Moor St
Patty & Bun - Çok iyi hamburger - 18 Old Compton St
Burger & Lobster - Hamburger ve ıstakoz yan yana - 36-38 Dean St
Le Relais de Venise - Enfes antrikot - 50 Dean St
Little Pitt - Pis şeyler, çok lezzetli - 1 Newburgh St
Pizza Pilgrims - Keyifli bir pizzacı. Kingly Court şubesi güzel - Kingly Court, 11 
Kingly St veya 11 Dean St
Kingly Court - Avlu içinde bir sürü restoran
Honest Burgers - En sevdiğim hamburgerci- 4A Meard St

Camden Town ve Shoreditch

Her şehrin bir Karaköy'ü, bir Bomonti'si vardır. Londra'nın da Camden ve 
Shoreditch'i var. Camden Town uçuk kaçık kıyafet ve second hand mağazaları 
ile grunge mı desem gotik mi desem bir değişik havası var. Ben açıkçası çok 
bayılmıyorum buraya ama bir kere görmeye gidilebilir. Ayrıca Camden'da 
kurulan pazardan (Camden Market) değişik parçalar bulabilirsiniz. Semtin 
ortasından ufak bir kanal akıyor ve etrafında publar konumlanmış. Yaz 
akşamları gençler burada eğleniyor. Tam bir teyze gibi hissetim bu cümleyi 
yazarken :( Acıkırsanız, Londra'da en sevdiğim hamburgerci olan Honest 
Burger'in şubesi mevcut. Metroyla rahatça ulaşabilirsiniz, en yakın durak 
Camden Town.
Shoreditch daha yeni popüler olan semtlerden. Şehrin biraz dışında yer alıyor. 
%100 lokal, sıfır turistik. Şık ve trendy mekanlarıyla dikkat çekiyor. Hızlı ve pis 
birşeyler atıştırmak isteyenler için de Boxpark, Pump Street Foodmarket ve 
Dinerama var. Bu açık hava food courtlarında her türlü yemeği bulabilirsiniz. 
Akşamları bölgedeki pub ve barlar hareketli. Ayrıca güzel butikler de var. En 
yakın toplu ulaşım durağı Shoreditch High Street veya Old Street. Buraya metro 
yok, Overground ile ulaşabilirsiniz.

The Breakfast Club - Kahvaltı çılgınlığı - 2-4 Rufus St
Ozone Coffee Roasters - 3. dalga kahveci, yemekleri de çok iyi - 11 Leonard 
St
Grind - Londra'da en çok sevdiğim mekanlardan biri - 213 Old St
Albion - Günün her saatinde keyifli bir cafe - 2-4 Boundary St
Pizza East - Pizzaları çok güzel - 56A Shoreditch High St
Honest Burgers - 6 Baldwin St
Dishoom - Hint mutfağı - 7 Boundary St
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Southbank

Genelde tüm büyük şehirlerin ortasından bir nehir akar. Londra'da da Thames 
nehri şehri iki yakaya ayırıyor. Rotanıza Embarkment'dan başlayarak 
Hangerford Bridge'den karşıya yürüyebilirsiniz. Güzel bir Londra manzarası size 
eşlik edecek. Sağınızda London Eye, Big Ben ve Westminster Abbey gibi 
Londra'nın önemli noktaları yer alıyor. Solunuzda ise Southbank semti. Biz 
köprüyü geçip Tate Modern'e doğru yürüdük. Yürüyüş yolu çok geniş ve keyifli, 
tabii ki güzel havada :) Yol boyunca da cafeler ve restoranlar mevcut. Tate 
Modern müzesine mutlaka uğrayın. Tate Modern'dan çıkıp Borough Market'a 
devam ediyoruz. Burada da çeşitli sokak lezzetleri sizi bekliyor. Baya keyifli, 
mutlaka gidin. Borough Market'ı da gezdikten sonra Millenium Bridge adlı yaya 
köprüsünden tekrar diğer tarafa geçiyoruz. buradan uzaktan da olsa meşhur 
Tower Bridge'i de görebiliyorsunuz. Karşınızda da St. Pauls katedrali beliriyor. 
Eğer yürümek istemezseniz veya hava uygun değilse de size tekneyle kısa bir 
tur önereceğim. Turistik bir tur değil, normalde insanlar ulaşım olarak kullanıyor. 
Westminster'dan binip zik-zak şeklinde Tower Bridge'e (Tower Pier durağı) 
kadar devam edebilirsiniz. En yakın metro durakları: Waterloo, Southwark veya 
London Bridge.

Mekanlar

Monmouth - En iyi kahveler için - 2 Park St
The Breakfast Club - Kahvaltı için - 11 Southwark St
London Grind - Çok keyifli bir cafe - 2 London Bridge
Padella - Ev yapımı makarnalar - 6 Southwark St
The Globe Tavern - Pub - 8 Bedale St
Founders Arm - Nehir kıyısında bira keyfi - 52 Hopton St
Flat Iron Square - Minik bir açık hava food court'u - 68 Union St
Shangri La at The Shard - 52. katta çay saati için - 31 St Thomas St

Notting Hill

Notting Hill Londra'nın en şirin semti olabilir. Renkli, minik evler yan yana 
dizilmiş ve birbirinden keyifli mekan bu semtte. Londra'nın kargaşasından uzak, 
tam bir mahalle havası var. Kahvaltı için gelip ardından da Portobello Street 
Market'i gezin derim. Akşamları pek bir hareket yok bu taraflarda gündüz 
gitmenizi tavsiye ederim. En yakın metro durağı Notting Hill Gate veya 
Bayswater.  

Granger & Co - Londra'da en çok sevdiğim kahvaltıcı - 175 Westbourne Grove
Farm Girl - Kahvaltı için - 59A Portobello Rd
Gail's Bakery - Güzel bir bakery - 138 Portobello Rd
Restaurant 202 - Kahvaltı veya öğle yemeği için - 202 Westbourne Grove
Ottolenghi - Hızlı bir öğle yemeği için - 63 Ledbury Rd
Honest Burger - Hamburgerleri çok başarılı - 189 Portobello Rd
London House Hotel - Kaldığımız şirin ve güzel otel - 81 Kensington Gardens 
Square


