Velkommen til London
FULLT PROGRAM FOR EN WEEKEND
SIDE 3
18:00 Chinatown:
Ta tidlig middag på en av restaurantene i den kinesiske bydelen midt i Soho. Maten er rimelig, og stort sett
velsmakende. En anbefaling; Wong Kei, 43-46 Wardour Street.
T-bane: Piccadilly Circus.
19:30 På musikal:
Du har selvsagt bestilt billett til et av de utallige showene i «Teaterland».
Her går «Mamma Mia», «Operafantomet», «Chicago», «Les Misérables», «Løvenes konge». Et musikalbesøk
er et must på enhver London-ferie.
22:30 Siste runde:
Avslutt to hektiske døgn med et glass eller to på nærmeste pub.
Noen praktiske råd
Gå på do før du reiser til byen!!
Er det noe London mangler så er det offentlige toaletter!!
Bruk ikke ryggsekk eller magetaske. Da ser alle at du er turist. Bruk rett og slett en plastpose og se minst
mulig turist ut. T-banen og sentrumsgatene kryr av lommetyver.
Ha ikke lommeboka i baklomma. Legg igjen pass og flybilett i safen. Ha ikke for mye kontanter i lomma,
og ikke oppbevar koden til bakkortet ditt sammen med kortet.
Kjøp deg kartboka London A-Z. Du finner den overalt på butikker og boder. Kjøp ikke den minste for det
er nesten umulig å lese teksten. Denne boka er ett must for å finne fram.
Aktiviteter
Det spørs hvor kjent du er, eller om dette er ditt første besøk. Jeg kan gi deg noen tips og advare deg mot
noen feller, men det viktigste er at du har det hyggelig.
Du vil nok bli overrasket hvis du går i Oxford Street hvor mange norske stemmer du vil høre. London er ett
yndet turistmål for normenn hele året.
De fleste vil nok starte dagen på Oxford Street for å se på folkelivet, men unngå å kjøpe for mye her. Det er
dyrt!!
Let etter butikker med «outlets». Disse har spesialisert seg på merkeklær og merkevarer til en billig pris.
Ett meget godt alternativ til Oxford Street er Brick Lane i East End. Her finner du mage spennende butikker
med litt andre priser.
En lørdag bør du absolutt sette av til Camden Town og Camden Market. Her vi du finne absolutt ALT, og
kan være kjempeheldig med kjøpene dine. Du kan også prøve T K Max på Ealing Broadway. BILLIG!!
Men du skal vel ikke bare shoppe? London er så mye mer enn det.
Madame Tussaud, Parlamentet, Big Ben, Downing Street No10, Westminster Abbey, Tower og War
Museum.
Vil du litt ut av byen er det absolutt å anbefale en tur til Windsor, ca 1 times togtur utenfor byen. Her finner
du Windsor Castle, kostskolen Eaton og Legoland.

