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Tunnelbonon ör ett smidigt sött ott to sig from

Ett besök pö en pub ör ett möste nör mon ör

i London,

London,

Givetvis ska du passa på att besöka
de kända varuhusen Harrods och Lil-

enbart för att uppleva en riktig musikal-

Ping Pong som mellanklass och ett in-

kväll, och man kan välja pä

lywhites.

uppsättningar.
Det stora musikalomrädet i staden är
West End. Det kan vara värt att boka
biljett hemifrän fore avresa, även om det
brukar finnas resplatser på många föreställningar.
För oss sportintresserade ar självklart

diskt ställe som heter Khans of Kensington som budgetalternativ.
- Pä pubfronten skulle 1ag valja att
besöka The Scarsdale, The Dove eller
Elephant & Castle i Kensington, säger
han. (se faktarutan).
London är alltsä ett idealiskt resmål
för en späckad långhelg el1er mer. Det
finns hotell över hela stan, men en bra
stadsdel att bo i är Kensington. Där har
du en strategisk utgängspunkt för hela
din vistelse.
Tänk på att hotellens klass varierar
mycket. Det kan vara värt att lagga pä
några hundralappar för att fä lite bättre

Eller varför inte gå runt på alla farglen i hela staden? Den största och kanske
mysigaste är Portobello Road väster om

stadskärnan,

vid

tunnelbanestationen

Notting Hill Gate.
Aven marknaden Broadway Market i
östra delen av staden ar vård ett besök.
Här är det trendigt att handla vintage
och second hand.
Det har länge varit hett

i London att
blanda gammalt med nytt för att få en
unik touch pä sin stil. De flesta av vintage-butikerna ligger i stadens östra delar,
främst vid finansdistrikten intill tunnelbanestationen Liverpool Street.
avstånden reKommenderar jag att man planerar sin dag,
innan man ger sig ut i vimlet, för att få ut
MED TANKE PÅ DE STORA

mycket som möjligt.

Tlrnnelbanan är ett säkert kort och
det är smidigt att köpa endagsbiljett för
under 100-lappen. Kolla bara sä att din

biljett räcker/gäller till de ställen du ska
besöka. Vill man äka utanför själva centrum krävs det en biljett för fler zoner. Informationen är dock bra och det är sällan
lång kö om man vill köpa sin färdbiljett i
en manuell kassa.
Relativt ny'igen infördes dessutom ett
plastkort, ett så kallat Oystercard, som
man lätt fyller pä med den summa man
ska göra av med. Det här kortet behäller
man sedan till sitt nästa London-besök.
KONSERT-

bästa

OCH

MUSIKATUTBUDET

är

det

i Europa. Mänga besökare åker hit

PÖ

den sportonsko utomhusonlöggningen

i Fulhom töcker hösllöven bonorno,

en

blandning

av klassiska verk och nya

rika marknader som finns på olika stäl-

så

i

fotbollen en stor anledning till att äka
hit. Om du inte har ett favoritlag, gär
det egentligen lika bra med vilken match
som helst för att få uppleva den välkända
atmosfären.

På trevliga Craven Cottage spelar

till

exempel Fulham i Premier League.
Klubben har långt ifrån samma budget
och ekonomiska forutsättningar som
Chelsea och Arsenal, men här kan du
uppleva den fantastiska stämning som råder både på och utanför fotbollsarenorna

i England.
Kolla bara så att du har din matchbiljett klar innan du åker, eftersom de flesta
arenorna blir utsålda snabbt.

standard.

Har du inte möjlighet att åka och se
Wimbledon-turneringen eller ATPslutspelet, kan du egentligen äka när som
helst på året. Men det är klart - strax före
jul eller framåt våren är bäst.
Have a nice trip!

s

PÅ RESTAURANG- OCH PUBFRONTEN finns
det massor av spännande ställen attvalja
bland och utbudet är gigantiskt.

Aven här kan du hitta turistiga stäl-

till exempel puben Lamb and the
flag vid Covent Garden. Det är ett gammalt etablissemang som ligger inklämt
i en gränd med klar Charles Dickenslen som

känsla.

Men vill du komma bort frän turisterna har London-bon Christopher Persson

istället ett par andra tips:
- Om man delar in restaurangerna i
olika klasser skulle jag vilja tipsa om Le
Gavroche som finrestaurang, krogen

Covent Gorden ör ett ov Londons störsto turiststrÖk,

