Shoppingsenter London
London er en deilig by, men kan også by på mange utfordringer i forhold til været. Mens mange er rede til å
trosse regn og kulde er det likevel bra å vite at det finnes muligheter for å gjøre sine innkjøp innendørs. Det er
noe for en hver smak da London både kan by på klassiske varehus og trendy shoppingsentre.
Selfridges.
Londons kanskje mest kjente motehus, Selfridges kan tilby luksus, klær, sko, mat og sminke. Du finner Selfridges i
Oxford Street og med eksklusive merker som Louis Vuitton, Michael Kors og Chanel er det mulig å investere i noe
uunnværlig. Men ingen grunn til panikk om dette blir i dyreste laget. Selfridges har nemlig også merker til en
mye mer behagelig pris. Om man ikke ser etter klær og sko har de også en veldig imponerende Food Hall som
byr på mye spennende mat.
Harrods
En annen klassiker blant kjøpesentre i London er Harrods som ligger i rett ved Knightsbridge tube station. Butikken er eksklusiv og har mye spennende interiør. Om du er i London i desember bør du gå forbi for å se juleutsmykningen. Harrods er også et sted hvor mathallen er ekstra spennende å besøke. Når du er i området er det
også mye annet som er veldig spennende å se. Du kan for eksempel gå ned Brompton Road og ta en tur på
Victoria and Albert Museum eller Natural History Musem.
Westfield
Westfield er to store shoppingsentre som ligger i øst og i vest. Begge er suverene på størrelse og utvalg av butikker. Begge steder har butikker som ligger fra rimelige til mere eksklusivt. Det er mye å velge mellom til både han
og henne. Westfield London som ligger i vest er rett ved Shepherds Bush eller White city tube station. Westfield
Stratford ligger ved Stratford station. Besøker du Westfield stratford kan du også ta en tur ut og titte på OL-byen
som ble bygget i til OL i London i 2012 i det samme området.
Angel Central Shopping
Senteret ligger rett ved Angel tube station og har som de andre kjøpesentrene mye å by på. Det er litt mere
avslappet i stilen og ligger også rett ved en spennene utendørs shoppinggate som gir flere muligheter til å se
denne bydelen. Senteret har også Kino, så det er full mulighet til å bli underholdt også om kvelden etter at butikkene stenger
Klessmerker fra London
Det er tydelig at London inspirer til kreativitet og nyskappelse. Når du er i London er det mange klesmerker som
kan være spennende å undersøke. For å finne en ekte London stil kan du blant annet se på merker som Oasis,
River Island eller Dorothy Perkins. Merkene er kjent for å være High street, noe som betyr at de er i en rimelig
priskategori.
Det finnes noe til enhver smak og behov i London. Mens Selfridges og Harrods er klassiske shoppingmuligheter i
London er det også mulig å finne mye spennende i nye og trendy Westfield. Sentrene ligger ofte i nærheten av
turistattraksjoner og det er ofte god mulighet til å kombinere shopping og kultur.

