Velkommen til London
FULLT PROGRAM FOR EN WEEKEND
SIDE 4
Som normenn flest vil du vel også unne deg ett godt måltid?
I området rundt Lancaster Gate og Bayswater ligger mange gode indiske restauranter. I Chinatown ved
Picadilly Circus finner du de asiatiske på rad og rekke.
Og vil du avslutte dagen perfekt med ett herremåltid bør du ta en middag på Blue Elephant i Fulham
Road.
Du finner masse lunchkaffer over hele byen, men pubene har ofte også gode luncher, i allefall de som
ligger i Soho og rundt Picadilly Circus.
Har du dårlig med tid, eller er været dårlig, er det kanskje greit å besøke et par av de største varehusene.
De trenger nødvendigvis ikke alltid å være dyre, men den største fordelen er jo vareutvalget. De fleste
butikkene har åpnet 10 - 18 mandag til lørdag. Fredagen er langdag til 19 eller 20 for mange av varehusene.
Handlegater
Hele Oxford Street kan jo egentlig benevnes kjøpesenter. I flere kilometer ligger det store varehus, småbutikker og kjedebutikker på rekke og rad. Er du NIKE-fan kan du jo gå amok i NIKE Town.
Eller hvis du vil ha tradisjonelle klære finner du blant annet Hennes & Maurits flere steder. Oxford Street er
ikke billigst men sånn midt på treet. Har du godt med penger å svi av, er Kensington High Street og
Knightsbridge de rette stedene.
Her finner du en mengde klesbutikker med vanlige klær og Haute cotour. Covent Garden er også bra på
klær, men her finner du også mange små spesialbutikker. Notting Hill kan være litt for turistifisert for
mange. Men se litt nærmere på utvalget og du finner en del bra butikker med mote og interiør. Det etniske mangfoldet i bydelen gjenspeiler seg i vareutvalget.
Markeder
London har også et stort utvalg av markeder. Markedet er ikke bare en handleplass men en opplevelse i
seg selv. Vareutvalget på et og samme marked kan være enormt.
Du kan shoppe alt fra brukt og nytt, blomster, klær, frukt, grønnsaker, elektronikk, klokker, smykker osv.
Selgerne gjør hele atmosfæren oppstemt, og du kan selv bidra til showet ved å prute. Alle prisene er ikke
nødvendigvis faste! Innemellom shoppingen finner du alltid mat og drikke og kanskje en gatemusikant
eller stand-up komiker.
Åpningstiden og vareutvalget på markedene kan variere en del, så sjekk med på en turistinformasjon for
siste nyheter. Som oftest er markende kun åpne i slutten av uken og på helgedager.
Portobello Road Market (Notting Hill Gate)
Petticoat Lane Market (T-Aldgate, Aldgate East eller Liverpool Street)
Brick lane Market (T-Aldgate East)
Spitalfields Market (T-Liverpool Street)
Colombia Road Market (T-Old Street)
Camden Market (T-Camden Town eller Chalk Farm)
Chapel Market (T-Angel)
Greenwich Market (T-Greenwich BR)
Covent Garden (T-Covent Garden)
Brixton Market (T-Brixton)
Bermondsey Market (T-Borough)

