Velkommen til London
FULLT PROGRAM FOR EN WEEKEND
For de fleste av oss vil det være mest aktuellt med en weekendtur til London. Tiden du har til disposisjon
er knapp og det er lett for at du bare blir virrende rundt nede på Oxford Street uten mål og mening. Det
viktige da er å planlegge godt!!
Praktisk råd og reisetips:
De dyreste flybillettene er fredag og søndag. Kan du feks. reise på torsdag kveld, og reise opp igjen på
mandagsmorgen, vil du spare mye penger på flyreisen din.
Litt avhengig av hva du foretrekker, men å tilbringe søndagen i Nothing Hill er absolutt å anbefale. Etter
lørdagens stress og mas med handling og løping i Oxford Street, er det godt med en rolig dag. Masse
kafeer, puber og rolige restauranter minner den litt om Grunerlokka – bare ti ganger bedre.
Et must er å kjøpe en Underground kort som gir fri ferdsel både på Underground, Overground og buss i
sentrale London. Anbefaler også et London Pass med inngang til en mengde attraksjoner.
Spør også i resepsjoen på hotellet om et kart over London, koster normalt 2 pund.
Ellers kan du kjøpe boken London A-Z med mer detaljerte kart.
De fleste av oss reiser med Norwegian til Gatwick Airport når vi skal til London, og de fleste tar også
Gatwick Express inn til byen. Dette er raskt og enkelt, men dyrt.
Men det finnes bedre og billigere alternativer:
Bruk Thameslink toget fra Gatwick til Kings Cross St Pancras. Det står Bedford foran på ditt tog. Fra Kings
Cross tar du Picadilly Line til Russel Square, hvor de fleste av våre hoteller er. Dette er bare ett stopp med
Tuben.
Turen tar ca 1 time, billigere, enklere og mye raskere..
På tur hjem igjen på Kings Cross spør deg fra til Thameslink. De er normalt på spor A, tvers igjennom
stasjonen fra Tuben. Står som oftest Brighton på toget.
Reiser du med SAS, og lander på Heathrow, kan du ta undergrunnen direkte til Russel Square. Herfra er
det 2 min gange til de fleste av våre hoteller. Turen tar ca en time
Du finner masse tips og anbefalinger på vår blog: blog.londontown.no.
DAG 1
Dere farter rundt på diverse "must do" severdigheter
09:30 London Eye:
Start utfluktene med en 30-minutters «flytur» i det gigantiske hjulet på Themsens sørbredd. Utsikten over
storbyen er enestående, når du er på toppen ser du på en klar dag 40 km i alle retninger. Lønner seg å
kjøpe billetter før du reiser, ellers kan det bli mange timer i kø
Undergrunn: Westminster/Waterloo.
10:30 Båttur på Themsen til Greenwich:
Vel nede fra «øyet» tar du båten til Greenwich. Den går fra Westminster Pier på Victoria Embankment.
Spaser fra London Eye, kryss Westminster Bridge. Sving til høyre, så ligger båten like ved. Turen tar litt over
èn time.
12:00 Greenwich:
Nyt et par hyggelige timer i Øst-London. Start med verdensberømte «Cutty Sark», den lynraske klipperen.
Se den gratis fra utsiden, eller betal for å gå om bord. Spaser gjennom Greenwich Park, og besøk Royal
Observatory, still klokken etter tidskulen som faller på slaget 13.00.
På vei tilbake kan man nyte en pint på Cutty Sark pub, eller ta en lunsj på ett av spisestedene ved Greenwich Market – Londons beste kunst- og håndverksmarked. Åpent torsdag-søndag.

