Tips og råd for deg som reiser med barn til London
Det er billig å reise til London med barn, og byen har et vell av muligheter både for alle. London for barn er
absolutt interessant, spennende og lærerikt.
Fire dager og én til to attraksjon hver dag, er et godt og stressfritt weekendopphold. Da bør du få med deg
London Eye, London Zoo, London Aquarium og Big Ben. Med noen gode avslappingstimer på familierom om
ettermiddagen, før familien går ut og spiser, da blir det en topp London-tur for både store og små.
For sportsdrakter og utstyr:
ikke gå lenger enn Lillywhites midt på Piccadilly Circus. Europas største sportsbutikk, 7 etasjer med striper og
stjerner og jeg vet ikke hva!
Severdigheter og hyggelige steder:
- Prøv ut de røde bussene, og sett dere i 2.etasjen!
- Madame Tussauds, vokskabinettet
- London Eye, pariserhjulet ved Themsens bredd
- National Army Museum
- Covent Garden, masse artige småbutikker, gjøglere og gateselgere
- Buckingham Palace med vaktskifte ved dronningens slott
- Carneby Street, shoppinggate med uvanlige klær, nips og naps
- Camden Market
- Pub lunch
- Vandre i Hyde Park & Kensington Gardens
- Vandre i Nothing Hill
- Tower of London
- Palement
- Big Ben
- British Museum
- Rainforest Cafe
- Til slutt må dere få med dere en musikal
Museer dere bør besøke:
Grant Museum of Zoology
Dette lille museet fungerer som et studiesenter for zoologistudenter ved University College London, men er
også åpent for offentligheten. Her finner du alskens rare ting å se på, noe som gjør museet spennende for
barn. Museet er også kjent for å vise gamle filmer hvor dyr eller monster har hovedrollene, og da gjerne med
vin-servering til.
Adr: 21 University Stree
British Museum
Dette museet er så kjent at man uten problemer kunne betalt inngangsbillett. Så se på det som en bonus at
det er helt gratis. Få med deg Elgin Marbles som opprinnelig stod i Athens Pantheon. Beregn en dag til dette
museet, her finner du kunst og skatter fra nesten alle kjente sivilisasjoner på jorden. Passer for litt større barn.
Adr: Great Russelll Street
Natural History Museum
Hit drar du for å se på de kjente dinosaur-utstillingene - som er gipsmodeller av sine levende brødre. Men
museet har også mer å by på enn utdødde dyr. Her finner du blant annet et mineral-galleri, en modell av en
blåhval i full størrelse og en hel fløy der du kan lære om geologi.
Adr: Cromwell Road

