London sett overnfra
Etter du har hatt glede av London fra bakkenivå, er det en god idé å ta turen oppover og la blikket falle ned på
byen og dens berømte elv. Det er mange steder hvor du kan nyte panoramautsikt over London, fra verdens
høyeste pariserhjul, Coca-Cola London Eye, til Storbritannias høyeste bygning, The Shard; fra Londons taubane,
Emirates Air Line, til imponerende Golden Gallery på St Paul-katedralen. Å klatre opp til toppen er den beste
måten å få en følelse av byen og fullt ut beundre Londons imponerende horisont.
Golden Gallery i St. Paul-katedralen
Det er 528 trappetrinn til Golden Gallery på kuppelen til St. Paul-katedralen. Dette er det minste av galleriene og
det går rundt ytterkuppelens høyeste punkt på 85,4 meter. Besøkende som tar veien til dette galleriet vil bli
behandlet med en panoramautsikt over London som tar inn Themsen, Tate, Modern og Shakespeares Globe
Theatre.
Tube stasjon: St Paul’s
London Eye
Sentralt plassert i hovedstadens kjerne, ved siden av Themsen og Houses of Parliament, ligger Coca-Cola London
Eye, et av de moderne symbolene som representerer hovedstaden og har blitt et globalt ikon. Med sine 135
meter er dette verdens høyeste observasjonshjul. Denne opplevelsen gir en praktfull 360-graders utsikt over
London, og de este av de berømte landemerkene.
Tube stasjon: Waterloo
Utsikt fra The Shard
Plassert på toppen av The Shard nner du Vest-Europas høyeste bygning og Londons nyeste landemerke. Utsikten
fra The Shard er en førsteklasses attraksjon for turister og tilbyr spektakulær utsikt over London opptil 64 kilometer. Med en høyde på 244 meter er utsikten over hele London fra The Shard ubeskrivelig.
Tube stasjon: London Bridge
Beste besøkstid: På en klar dag for best utsikt
Faktaopplysning: Over 5 000 mennesker har forlovet seg på Coca-Cola London Eye siden det åpnet. St. Paulkatedralen var Londons høyeste bygning fra den ble bygget inntil 1962.
Sky Garden
En, for min del, nyoppdaget attraksjon i London er Sky Garden.
Mange begir seg til The Shard for å få en utsikt over byen, og betaler ca 300 kroner for en tur til toppen her.
Hvorfor ikke heller da bruke The Sky Garden? Sky garden er gratis, og tar deg 37 etasjer opp på en innglasset
botanisk hage med glass på alle kanter og en utrolig utsikt.
Den berømte glasskuppelen over 20 Fenchurch Street er tre etasjer av utsøkt anlagte offentlige hager og
Londons mest eksklusive sosiale rom, inkludert observasjon dekk og en utendørs terrasse.
Inngangen er gratis, men du må booke tid for besøk på forhånd på
http://skygarden.london/plan-your-visit
Ta undergrunnen på Circle eller District Line til Monument. Herfra er det ett par hundre meter å gå til Sky Garden

