Tips og råd for deg som reiser med barn til London
side 2
Science Museum
Mange tenker kanskje at dette museet dedikert til vitenskap er beregnet bare på barn, men selv om museet
absolutt er svært barne- og familieorientert, finnes det nok av ting å se på for voksne også. Making the
Modern World-galleriet har en imponerende samling dingser og deler, som for eksempel Apollo 10, Stephenson's Rocket, Crick og Watsons modell av DNA og Charles Babbages motor.
Adr: Exhibition Road
Diana, Princess of Wales Memorial Playground
Diana, Princess of Wales’ Memorial Playground lekeplassen er kanskje den beste utendørslekeplassen i hele
London, og barnas soleklare favoritt i parken Kensington Gardens. Her finner du et gigantisk sjørøverskip som
ligger trygt plassert på en egen strand, et tepee-telt område og en tretopphus-landsby med taustiger, sklier
og hemmelige gangveier.Mange av attraksjonene på lekeplassen er designet for å være brukervennlige for
barn med ulike handicap og som sitter i rullestol. Voksne slipper bare inn i følge med barn. Kafeen ved lekeplassen har en fantastisk barnemeny og serverer Londons beste soft-is.
Adr: Kensington Gardens
Reise med kanalbåt til Camden
Et meget godt tips er å ta kanalbåten fra Little Venice (som ligger like bak Paddinton St) og som ender midt i
Camden sentrum. En tur som tar 45 minutter og går forbi London Zoo. Kanalbåten stopper ved slusa i
Camden.
Harry Potter i London
Vi kan anbefale både gåturer og bussturer rundt i London for å oppdagene steder hvor filmene er innspilt.
Skal reise til påske med min 10 år gammel sønn , kan du anbefale hva vi skal finne på der?
Londonkjenner Jostein Pedersen anbefaler for unge og gamle gutter:
- London Aquarium - Europas største og beste
- Science Museum - mye romfart, simulator og 3D-kino. Regn med hele dagen!
- Natural History Museum - livaktige dinosaurer! Regn med hele dagen!
- Et måltid på Rainforest Cafe www.therainforestcafe.co.uk er en opplevelse.
- Hvis han er interessert i krigsskip ligger HMS Belfast på Themsen og er åpent som museum.
- Hvis han er interessert i trikker og tog er London Transport Museum i Covent Garden verdt et besøk.
- Fly og krigshistorie levendegjøres på the RAF Museum i Hendon i Nord-London
- Skjem ham bort med et besøk på Hamleys, Europas største lekebutikk i Regent Street
- Det er alltid moro å sitte øverst og fremst på en dobbeltdekker.

