Velkommen til London
FULLT PROGRAM FOR EN WEEKEND
SIDE 2
14:00 West End:
Ta Docklands Light Railway tilbake mot sentrum. Dette er en utrolig tur tvers igjennom The City. Bytt til
T-banens Jubilee Line på Canary Wharf og ta den til Green Park. Herfra er det en fin spasertur bort gaten
Piccadilly mot Piccadilly Circus – der «hele London» møtes. Det sies at hvis du setter deg ved Eros statuen,
vil du i løpet av maks 15 minutter høre norske stemmer!
15:30 Afternoon Tea:
Noe mer typisk engelsk enn ettermiddagste finnes ikke. På Ritz kan du velge mellom fem typer te, samt
lekre smørbrød, søte kjeks og fristende kaker av mange slag.
18:00 Covent Garden:
Gå kaloriene av etter alle kakene med en tur til Covent Garden, via Piccadilly Circus og Leicester Square.
Du er nå i hjertet av Londons underholdningsdistrikt, og i de gamle blomsterhallene kan du kjøpe alt
mulig i de mange små bodene og butikkene.
20:00 Tid for middag:
Du en fullstendig oversikt over restauranter i London her.
Er du glad i Indisk, er Malabar Junction den beste jeg har funnet. Ligger rett ved St Giles hotell.
Eller ta en tur til Charlotte Street, en «hemmelig» restaurantgate rett ovenfor Oxford Street – der koselige
og bra restauranter ligger tett i tett.
DAG 2
Litt farting rundt i byen
09:00 Notting Hill:
Spis frokost i trendy Notting Hill, gjerne på Electric Brasserie i Portobello Rd.
Ta en espresso, mums en bagel og kikk på verden. Etterpå kan du rusle på berømte Portobello Market, der
du lett kan gjøre et kupp, kanskje på designerklær?
11:00 Tate Modern m/lunch:
Galleribesøk hører med i ferien. Tate Modern er det nyeste og mest oppsiktsvekkende London kan by på.
Det er gratis, og det er åpent søn.-tors. kl. 10-18, fre./lør. kl. 10-22. Bygningen er verd et besøk i seg selv.
Lunsj i restauranten på toppen anbefales – også på grunn av utsikten.
Undergrunn: Southwark/Blackfriars.
14:00 St. Pauls-katedralen:
Etter lunsj kan turen legges til den berømte kirken direkte fra Tate – over Millennium Bridge – en flott og
moderne gangbro. St. Paul er et mesterverk av arkitektur og konstruksjon.
Ta turen ned i krypten, gå trappene opp til Whispering Gallery og opplev akustikken.
Åpen man.-lør. kl. 08.30-16.00.
T-bane: St. Pauls.
15:00 Tower of London:
Her kan du beundre kronjuvelene, se de fantastiske middelalderbygningene og kjenne historien på nært
hold.
Se Bloody Tower, Traitor’s Gate og de mer enn 90 inskripsjonene fra fortvilte fanger i Beauchamp Tower.
Åpent alle dager, varierende tider.
T-bane: Tower Hill.

