6 spesielle butikker i London
Sugar Sin
1 Russell Street
Sugar sin spesialiserer seg på å bryte flest mulig nyttårsforsett samtidig. Butikken selger godteri, men disse
søtsakene er litt mere syndige enn vanlig. Produktene du får kjøpt hos Sugar sin er nemlig ikke bare søte, de
inneholder nemlig også alkohol. Du kan velge mellom mange smaker som alle bidrar til å gjøre festen eller
fredagskvelden litt søtere.
Cereal Killer
139 BRICK LANE
I Cereal killer cafeen kan du finne frokostblanding. Masse frokostblanding. Butikken har utallige frokostblandinger fra hele verden. Denne cafeen er også utsmykket med hundrevis av 80- og 90-talls gjenstander. Nyt en
fargerik og spennende skål med frokostblanding i denne tidsmaskinen av en butikk
Hoxton Street Monster Supplies
159 Hoxton street
Denne butikken er drevet av veldedighetsorganisasjon, Ministry of Stories. En organisasjon som hjelper ungdommer gjennom kreativitet. Fantasi og fortelling er også en av hovedelementene i butikken, det er nemlig mulig å
kjøpe monster godteri og annet som forskjellige monster har bruk for. Prøv for eksempel en krukke med
natteskrekk-drops eller Zombie pastiller.
Cyberdog
Camden Market, Chalk Farm Road
Cyberdog er både en butikk og en opplevelse. Butikken selger futuristiske neon-klær, men byr også på dansere,
høy klubb-musikk og morsomme dingser. Cyberdog tar butikksopplevelsen til ett nytt nivå og blander følelsen av
å shoppe med følelsen av å ha dratt på fest i fremtiden
London Beatles Shop
231-233 Baker Street
Liker du Beatles? Denne butikken selger bare Beatles-inspirerte ting. Fra kopper, plater og t-skjorter til autografer.
Butikken fører både nye og gamle 60-talls gjenstander. Om du er skikkelig fan kan du dra med bussen 189 mot
Brent Cross. Den kjører nemlig over Abbey Road, stedet som er kjent fra Beatles kjente plate. Abbey Road huser
og Abbey Road studios som er hvor Beatles spilte inn mye av musikken sin.
The Moomin Shop
Market Building, Covent Garden
Mummitrollet har vært en viktig del av tv-underholdning for manges oppvekst. I London finner du selvfølgelig en
butikk dedikert til de finske trollene og vennene deres. Butikken byr på kopper, bamser og bøker. Etter en tur i
Moomin shop kan du også titte rundt i Covent Garden som bye på mange andre shoppingmuligheter og spisestederre shopping og kultur.
Foretrekker du high-end design og luksus bør du prioritere Knightsbridge-området (sør for Hyde Park).
I Sloane Street finner du de virkelig store flaggskipbutikene fra Louis Vuitton, Chanel, YSL, Valentino, Cavalli,
Burberry, Hermés, Salvatore Ferragamo, Bottega Veneta, Fendi og Marni.
Går du for klassisk design, er det altså hit du tar turen.
I gatene i og rundt New Bond (som er en sidegate fra Oxford Street), finner du Jimmy Choo, Stella McCartney,
Martin Margiela, Comme de Garcon, Matthew Williamson, Miu Miu, Lanvin og varehuset Browns. Er du fan av
merkene over, bør du også ta deg en tur til Soho, og spare noen kroner til området rundt Piccadilly Street.
Det er også et must å gå på Spitafields Market på søndager.

