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Se & gJøre
europa vrimler av vakre storbyer. Mange av dem 
ligner museer med sine tilrettelagte turiststrøk,  
pliktskyldige severdigheter og historiske plasser.  
london, som riktignok har noen av verdens beste  
museer, blir aldri en av disse byene. her gjen-
oppfinnes livet hver dag. london er en i høyeste 
grad levende verdensmetropol som inspirerer 
og forskrekker, som lokker og støter bort. trekk 
pusten dypt og opplev en by der det skrives  
historie hver dag.

houSe of 
parliaMent 
MeD Big Ben
Londons mest kjente 
symbol er den imponer-
ende parlamentsbygnin-
gen i nygotisk stil. Den ble 
bygget av Charles Barry og 
Augustus Pugin i 1840. 

Beste utsikt over hele 
komplekset, inklusiv Saint 
Stephens Tower med Big 
Ben, får man fra østsiden 
av Lambeth Bridge. 
Billetter: Gratis inngang
Adresse: Parliament 
square
T-bane: Westminister
Tlf. +44(0)20 7219 3000
www.parliament.uk

tate MoDern
Londons museum for mod-
erne kunst ble innviet i 
2000 og hadde allerede i 

slutten av samme år lokket 
imponerende 5,2 millioner 
besøkende. 

Der det ligger inne i et 
gammelt kraftverk, byr Tate 
Modern på utstillinger av 
høy profil med kunstnere 
som Picasso, Matisse, Frida 
Kahlo, Andy Warhol og 
Joseph Beuys. 
Adresse: Bankside
T-bane: Southwark,  
Blackfriars
Tlf. +44(0)20 7887 8888
www.tate.org.uk

La oss begynne med 
følgende faktum: London er 
stor. Byen brer seg ut over 
en kjempestor flate, og hva 
mer er – mange av byde-
lene er vesentlige for den 
som virkelig vil lære Lon-
dons sjel å kjenne. La ikke 
dette avskrekke deg – men 
tenk strategisk. 

Oppdag London i etapper 
og bruk to av byens beste 
hjelpemidler; undergrunnen  
og elven Themsen. The 
tube, som Londons innbyg-
gere kaller undergrunnen,  
og banens ”Circle Line” 
(gule linje) dekker de 
viktigste severdighetene, 
teatrene, restaurantene 

og hotellene i det sentrale 
London nord for elven. 

Themsen flyter gjennom 
London fra vest og deler 
byen i en nordlig og en sørlig 
halvpart, hvilket er til hjelp 
når man er på byvandring. 

Førstegangsbesøkende 
vil ofte se de klassiske 
severdighetene som Tower, 
Big Ben, Buckingham 
Palace, Houses of Parlia-
ment og Hyde Park. 

Underholdningskvartalet 
Soho er en herlig blanding  
av smale gater, smug, 
elegante barer og teatre, 
og shoppinggaten Oxford 
Street er et must for de 
fleste. 

Den som liker shop-
ping, blir neppe skuffet. 
Her finnes 30 000 butikker 
og varehus, fra designer-
merkene på Bond Street 
til livlige gatemarkeder i 
Camden, Notting Hill eller 
Brick Lane. 

Bydelen Notting Hill, i 
dag kjent fra filmen med 
samme navn, lokker stadig 
flere besøkende, men har 
likevel – enn så lenge – 
lyktes med å bevare sin 
karakter som introvert 
by der enkelte fremdeles 
henter sin morgenavis i 

pyjamasen. Den som vil 
fange et glimt av det nye 
London, anbefales en reise 
til Docklands, det gamle 
havnekvartalet som nå 
domineres av postmod-
ernistiske skrytebygnin-
ger, med Millenniedomen 
som kronen på verket. På 
2000-tallet har London 
gjenoppfunnet seg selv i 
monumental skala. Den 
som i dag skuer ut over 
Londons silhuett, ser  
ikke bare de velkjente  

landemerkene Big Ben, St 
Paul´s Cathedral og Buck-
ingham Palace, men også 
ekstraordinære bygninger 
som Swiss Re Tower, nye 
County Hall og ultramoderne 
London Eye, som for øvrig 
byr på en fantastisk utsikt.
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BritiSh MuSeuM
Storbritannias største –  
og et av verdens eldste  
og fornemste – museer 
har en overveldende rik 
samling med alt ifra assyr-
iske skatter til egyptiske 
mumier. Prøv ikke å se 
alt på en dag! Planlegg 
besøket ditt slik at du vet 
hvilken del av museet du  
er mest interessert i.

Ettersom det er gratis 
inngang, kan du komme 
tilbake flere ganger for  
å se andre deler av sam-
lingen. 
Billetter: Gratis inngang
Adresse: Great Russell 
Street

T-bane: Holborn, Totten-
ham Court Road, Russell 
square
Tlf. +44(0)20 7323 8000
www.britishmuseum.org

BeatleSvanDring
Beatlesfantaster må ikke 
gå glipp av Londons Magi-
cal Mystery Tour. I løpet av 
drøye to timer besøker man 
blant annet studioet Abbey 
Road, Apples kontor og 
taket der gruppen spilte inn 
sin berømte ”avskjedskon-
sert”. Se hjemmesiden for 
oppdatert info. Billetter: £6 
(behøver ikke bestilles på 
forhånd)
Adresse: Utenfor Dominion 
Theatre (ved utgangen  
Tottenham Court Road)
T-bane: Tottenham Court 
Road
www.beatlesinlondon.com

tower of lonDon
En av verdens mest kjente 
festninger som ble påbeg-
ynt av Vilhelm Erobreren 
allerede i 1078. Her finnes 
blant annet kronjuvelene, 
Middelalderslottet og det 
ukjente Blodige tårnet.
Billetter: £16, £9.50 for 
barn og £45 for familier
Adresse: Tower of London
T-bane: Tower Hill
Tlf.+44 (0)20 3166 6000
www.hrp.org.uk

lonDon eye
British Airways bygget 
observasjonshjulet som er 
blitt et nytt landemerke i 
London. Med 132 høyde-
meter og 32 kapsler med 
plass til 25 personer i hver 
tilbys fantastisk utsikt over 
London. En tur tar cirka 30 
minutter. 
Billetter: £14.50
Adresse: Riverside building, 

ved siden av County Hall, 
Westminister Bridge Road
T-bane: Westminister, 
Waterloo
Tlf. +44 (0)870 990 8883
www.londoneye.com

the victoria & 
alBert MuSeuM
Herlig, myldrende museum 
med dekorativ kunst og 
design. Over fire millioner 
gjenstander som innbefatter  
alt ifra islamsk kunst til 
Vivienne Westwoods ikon-
klær. Blant høydepunktene 
finnes blant annet Raphael 
Cartoons, musikkrommet fra 
Norfolk House og Maharaja 
Ranjit Singhs trone. 
Billetter: Gratis
Adresse: Cromwell Road
T-bane: South Kensington
Tlf. +44(0)20 7942 2000
www.vam.ac.uk
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Mat & Drikke/ 
reStauranter
Den mest engelske av alle retter er selvsagt fish 
and chips. london er også hovedstad i landet 
som ga verden bønner på toast og chip butties 
(strips mellom to påsmurte, hvite brødskiver 
som ikke er ristet).

Med dette i tankene er 
det gledelig å vite at det i 
London går an å spise på 
nesten 10 000 restauranter 
som representerer drøyt 
70 ulike matkulturer. Indisk 
er aller mest populært. 
Faktum er at Chicken 
tikka masala er favorittrett 
nummer en.

M Manze
OK, hvis du likevel vil spise 
britisk. Hugg innpå av den 
tradisjonsrike britiske retten 
”eel, mash & liqour” – ål, 
potetmos og ertesaus som 
bader i rikelig med chilied-
dik. Den som ikke har kokt 
ål øverst på ønskelisten, 
velger pai i stedet. Vern-
everdig 150 år gammelt 

lokale med veggfaste tre- 
møbler og flisbelagte 
vegger. Her serveres 
britiske klassikere. Bare 
lunsj. 
Adresse: Tower Bridge 
Road
Tlf. +44(0)20 7407 2985
www.manze.co.uk

gorDon raMSey  
at clariDgeS
Londons temperaments-
fulle og begavede kokk i 
byens mest elegante loka-
ler. Resultatet er fantastisk 
mat og service. Londons 
eneste trestjerners kokk i 
Michelin-guiden har en av 
Londons ti absolutt beste 
restauranter.
Adresse: 53 Brook Street
Tlf. +44(0)20 7499 0099
www.gordonramsay.com/
claridges

café BoheMe
Dette er en liten farts-
fylt restaurant med mye 
atmosfære i hjertet av 

Soho. Stemningen er glad 
og livlig, prisene og mus-
lingene mye omtalt. Bestill 
bord hvis du vil være sikker 
på å få plass. 
Adresse: 13-17 Old Compton 
Street
Tlf. +44(0)20 7734 0623
www.cafeboheme.co.uk

haanDi
En av Londons beste og 
mest luksuriøse indiske 
restauranter serverer mod-
erne utgaver av retter fra 
Punjabi-regionen nord i 
India. Ligger i nærheten av 
Harrods, Harvey Nichols og 
Sloane street. 
Adresse: 7 Cheval Place

Tlf. +44(0)20 7823 7373
www.haandi-restaurants.com

the wolSeley
En av de beste i den nye 
bølgen av londonrestau-
ranter. Ligger i et tidligere 
utstillingslokale for biler 
som er forvandlet til elegant 
”Grand café” i gammeldags 
stil. Serverer en blanding 
av moderne europeisk mat 
og klassisk brasseriemat.
Adresse: 160 Piccadilly
Tlf. +44(0)20 7499 6996
www.thewolseley.com

Mr chow
Kinarestaurant som er 
blitt et begrep i London. 
Serverer herlig Peking-and 
med valnøtter i et lokale 
som drypper av diskret 
glamour med sotede speil 
og valnøttsmøbler. 
Adresse: 151 Knightsbridge
Tlf. +44(0)20 7589 7347
www.mrchow.com/theres-
taurants/london

fifteen
Den kjente TV-kokken 
Jamie Olivers restaurant, 
der han trener unge kokker. 
Navnet kommer fra ideen 

om å gi 15 arbeidsløse ung-
dommer muligheten til å 
jobbe i kjøkkenet og lære 
seg kokkekunstens hemme- 
ligheter. Prosjektet førte 
til et eget TV-program, og 
utviklingen har vært enorm. 
Jamie selv jobber som 
regel hver hverdagskveld 
og tar gjerne en pratestund 
med gjestene, men i hel-
gene har han fri. 

Bestill bord lang tid i for-
veien!
Adresse: Westland Place, NI
Tlf. +44 870 787 1515
www.fifteen.net/restaurants/ 
fifteenlondon/Pages/
default.aspx

Scott’S 
En legendarisk skalldyr- 
og østersrestaurant på en 
relativt uoppdaget gate 
(bortsett fra at Marc Jacobs 
har slått opp dørene ved 
siden av). Scott’s er både 
trivelig og godt. Har også 
en champagnebar. 
Adresse: 20 Mount Street, W1 
Tlf. +44 (0)20 749 573 09
www.scotts-restaurant.com
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kafeer

Barer & natteliv 
i london finnes det over 5000 puber. å ikke besøke noen  
av dem, er en tjenestefeil for enhver reisende. Dette er kultur  
og tradisjon i sin reneste form.

ye olDe Mitre 
tavern
Denne puben fra 1546 
omtales i Shakespeares 
Richard II, og det sies at 
dronning Elizabeth har 
danset her. Små rom med 
vakkert, gammelt trepanel 
på veggene. 
Adresse: 1 Ely Court

laMB & flag
En gang i tiden virkelighetens 
Fight Club. Da gikk puben 
under navnet Bucket of 
Blood på grunn av bokse-
matchene uten hansker. 
I dag kryr stedet av kon-
torfolk som tar seg en pint 
etter jobben. Puben, som 
ble bygget i 1623, ligger der 
Floral Street møter Garrick 
Lane. Litt vanskelig å finne, 
men verd å lete etter. 
Adresse: 33 Rose St, 
Covent Garden 

egg
King´s Cross er blitt forvan-
dlet til et av Londons mest 
populære klubbområder 
– og der regjerer EGG. 
Her spilles tung electro og 
house. Baren i overetasjen, 
med rød dekor av strutse-
skinn, bidrar til en intim og 
elegant atmosfære.
Adresse: 200 York Way

faBric
En av Londons hippeste 
klubber akkurat nå. Ligger i 
et lokale der det tidligere ble 
solgt kjøtt. Tre danse-gulv, 
en avkjølende takterrasse 
og 80 egne taxibiler. Hit 
kommer verdens beste DJ-er 
og spiller underground- og 
left-field-musikk som gir ekko 
over hele verden. Råbarket, 
men intim atmosfære.
Adresse: 77a Charterhouse 
Street

hoMe
Dansegulv i fire etasjer, 
store filmlerreter og plass 
til 2750 gjester. Crêperie. 
Restaurant øverst med fan-
tastisk utsikt.
Adresse: Leicester Square 1

regency café
Art Deco-kaféen er blitt 
brukt i uttallige reklame-
filmer og innspillinger for 
sin kule innrednings skyld. 
Retro og hipt er den rette 
definisjonen på Regency 
Café som har et bredt klien-
tell – alt fra bygningsarbei-
deren til modellen. Her bes-
tiller du med fordel en klas-
sisk kopp engelsk te. 
Adresse: 17–19 Regency St.
Tlf. +44 (0)20 782 165 96

the lounge
Lite, avslappet sted i Brixton 
med en stor haug dagsaviser. 
Tilgang til datamaskiner.
Adresse: 88 Atlantic Rd

Bar italia
Velkjent, sjarmerende og 
litt bråkete kafé i Soho som 
sies å ha den beste kaffen 
nord for Milano. 
Adresse: 22 Frith Street

Black friar
Avrund besøket i St. Paul 
Cathedral med et besøk på 
Black Friar som ligger ved 
siden av. Puben fra 1905 er 
innredet med grønn og rød 
marmor med illustrasjoner 
av glade munker. Svært 
populær og vakker pub der 
folk valfarter for å ta seg 
en øl og kikke på det vakre 
interiøret.
Adresse: 174 Queen Victoria 
Street

t
Stilig bar som er en bland-
ing av bar, kafé, delika-
tessebutikk og restaurant. 
Perfekt plass for å begynne 
en barrunde i Shoreditch. 
Adresse: Tea Building, 56 
Shoreditch High Street

 en gang 
i tiDen virkelig- 
hetenS fight cluB. 
Da gikk puBen 
unDer navnet 
Bucket of BlooD 
på grunn av BokSe- 
Matchene uten 
hanSker. 
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Shopping
Den som skal shoppe i london, bør følge 
samme regel som gjelder enten man er 
turist i byen eller vil besøke British Museum 
– man må prioritere! Det er umulig å få med 
seg alle områdene i løpet av ett besøk. 

 i nærheten 
av Dover Street 
ligger Superhippe 
Dover Street 
Market. Bare et 
SteinkaSt Derifra 
ligger Savil row, 
SynonyMt MeD 
engelSk SkreD-
DerSøM.

Bond Street ligger Conduit 
Street og Bruton Street,  
der blant annet Vivienne 
Westwood, Stella McCartney,  
Yohji Yamamoto og Mat-
thew Williamson har åpnet 
butikker. 

I nærheten av Dover 
Street ligger superhippe 
Dover Street Market. Bare 
et steinkast derifra ligger Savil 
Row, synonymt med engelsk 
skreddersøm. Soho er en 
morsom labyrint hvor du 

kan rote rundt flere dager  
i strekk med en stadig  
voksende haug shopping-
poser i armene. 

Harrods (87–135 Brompton  
Road) er Londons, og et 
av verdens, mest kjente 
varehus. De har alt du kan 
tenke deg, men det aller 
beste luksusvarehuset er 
likevel Selfridges på Oxford 
Street, et sted som gått 
igjennom mange forvan-
dlinger gjennom årene. 

En bra plass å starte –  
selv om alle andre også 
gjør det – er Oxford Street. 
Her finnes de store 
kjedene, og på Bond 
Street, som ligger ved 
siden av, finner man fas-

jonable og spennende 
butikker (leter du etter 
eksklusive motebutikker, 
finnes også Sloane Street  
i Knightsbridge med Prada, 
Gucci, Armani og mange 
flere). Rett rundt hjørnet fra 

Så har du selvsagt alle 
typer markeder. Blant de 
beste er Portobello Market 
i Notting Hill, Camden 
Market og markedet i Brick 
Lane på søndager. 
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Boalternativer

greit å vite

portoBello hotel
Tim og Cathy Herring åpnet 
med hjelp av interiørd-
esigneren Julie Hodgess 
Portobello Hotel i 1971, 
og stedet har siden den 
gang vært blant favorittene 
til skuespillere, musikere 
og kunstnere som lokkes 
av den bohempregede og 
sjarmerende atmosfæren. ‘

Et av de mest kjente rom-
mene har et badekar med 
en vegg av vannledninger i 
kopper, karet står dessuten 

midt i rommet ved siden av 
sengen som er stor og rund. 
Dobbeltrom: fra £160
Adresse: 22 Stanley  
Gardens, W11
Tlf. +44(0)20 7727 2777
www.portobellohotel.com/

Sherlock holMeS 
hotel
Lekkert boutiquelignende 
hotell med stor lobby og  
bar. Rommene er innre-
det i brunt og beige, med 
krittstrekstripete laken og 
senger med gavler av skinn.
Dobbeltrom: fra £128
Adresse: 108 Baker Street, W1
Tlf. +44(0)20 7486 61 61
www.sherlockholmeshotel.com

yha lonDon central
Like rundt hjørnet fra Oxford 
street ligger dette budsjet-
thotellet som har satset mer 
på sin innredning enn mange 
overnattingssteder i samme 
prisklasse. Rommene er 
arkitektdesignet og her finnes 
kjøkken, lounge og kafé. Obs 
– det er sovesal som gjelder. 
Dobbeltrom: fra £69
Adresse: 104 Bolsover Street
Tel: +44 845 371 91 54
www.yha.org.uk

flyplaSSer
London har fire store fly-
plasser — Heathrow, Gat-
wick, Stansted og Luton. 
Hurtigtoget Heathrow 
Express tar 15 minutter til 
Paddington Station. 
Gatwick ligger cirka 45 km 
utenfor London. Det tar 
30 minutter med Gatwick 
Express å komme seg inn 
til Victoria Station. 
Stansted Express går fra 
Stansted Airport til Liver-
pool Street Station. 
Luton Airport ligger cirka 

55 km utenfor London, og 
det finnes flere bussforbin-
delser. Den billigste er 
Easybus som iblant har bil-
lettilbud på ett pund.

For mer informasjon:
www.heathrowairport.com
www.gatwickairport.com
www.stanstedairport.com
www.london-luton.co.uk

no 5 MaDDox Street
Til tross for den beskjedne 
inngangen er dette et 
superelegant hotell midt 
i hjertet av London. Rom-
mene er innredet i en slags 
”øst-møter-vest”-stil med 
diskrete farger, bambusgulv 
og vakkert porselen.
Dobbeltrom: fra £200 
Adresse: 5 Maddox Street, 
W1
Tlf. +44(0)20 7647 0200, 
www.no5maddoxst.com

lokaltrafikk
Londons lokale transport 
består fremfor alt av busser 
og den omfattende under-
grunnen (med 12 linjer). 
”The tube”, som den kalles, 
er legendarisk og den 
raskeste og enkleste måten 
å komme seg rundt på, 
spesielt i rushtiden. Dess-
verre går den bare fram til 
midnatt. 
Mer informasjon finnes på:
www.tfl.gov.uk



Destinasjon: lonDon
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ager eller torsdager. Større 
butikker har også åpent 
10.00–18.00 på søndager.

nøDnuMre
999

aviSer
The Times, Telegraph, 
Guardian og Daily Mail 
hører til blant de viktigste. 
Flere av disse har under-
holdningsbilag for London. 
Ukeavisen Time Out har 
de mest omfattende over-
siktene og er best når det 
gjelder underholdnings-  
og kulturreportasje.

kartHvis du ikke har det travelt, 
er busser en trivelig og 
interessant måte å komme 
seg rundt på. Å se byen fra 
øverste etasje i en toetas-
jes buss er et klassisk 
London-minne. Stadig flere 
av Londons busser kjører 
også om natten.
Informasjon og tidtabeller 
finnes på:
www.tfl.gov.uk

taxi
En tur i en av Londons 
kjente svarte taxibiler 
er et must. De er utrolig 
behagelige med masse 
plass til føtter og shopping-
poser – men de er dyre. 
Minitaxi er billigere konkur-
renter, men du kan ikke 
vinke dem inn fra gaten.

BLACK CABS
Tlf. +44 (0)20 7272 0272

ZINGO TAxIS
Tlf. +44 (0)87 0070 0700  
(bare i London, krever 
mobiltelefon)

MINICABS
Tlf.+44 (0)20 7387 8888

LADYCABS 
(kvinnelige sjåfører)
Tlf. +44 (0)20 7254 3501

poSt
Frimerker kan kjøpes  
på postkontorer og i avis- 
og tobakksbutikker. 

Postkontorene har van-
ligvis åpent mandag til 
fredag, 09.00–17.30. 
Større postkontorer har 
åpent lørdager 09.00–12.30.

apotek
Det finnes alltid et apotek 
i området som har åpent 
døgnet rundt. Disse
har både reseptbelagte og 
andre legemidler, så det er 
ingen grunn til å bunkre. 
Foruten enkelte apotek, 
har Boots the Chemist alt 

du måtte trenge av apotek-
saker, og kjeden Superdrug 
er også et godt valg. Begge 
yter medisinsk og tan-
nmedisinsk service døgnet 
rundt. Hvis du trenger akutt 
medisinsk eller tannme-
disinsk hjelp, ring NHS 
Direct, tlf. 0845 4647. Der 
kan du få gratis medisinsk 
rådgivning og informasjon 
om hvordan du kommer deg 
til nærmeste sykehus med 
akutthjelp døgnet rundt.

telefon
Landskode: +44
Retningsnummer: 020

elektriSitet
230/240V AC, 50Hz

innByggere
7,2 millioner

valuta
Pund sterling, £1 = 100 
pence

åpningStiDer
Mandag til lørdag 09.00–
17.30. Mange varehus har 
åpent til 18.00, en del til 
19.00 eller 20.00 på onsd-

turiStByrå
BRITAIN AND LONDON 
VISITOR CENTRE (BLVC).
Åpningstider: mandager 
09.30–18.30, tirsdag–fredag 
09.00–18.30 og lørdag–
søndag 10.00–16.00.

Juni–september: lørdag–
søndag 10.00–17.00.
Adresse: 1 Lower Regent 
St, SW1.
Tlf. +44 (0)20 8846 9000

internett
www.visitlondon.com
www.londontown.com
www.dinlondonguide.no
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