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Misjonskirkens  konfirmant arbeid! 
Innføring i kristen tro Fellesskap London-tur 

 
 

Kjære foresatte og konfirmanter! 
 

Siden 2001 har pastor Bodil & Gordon Kleppe 
hatt konfirmantturer til London. Dette har vært 
en kjempe suksess! 
 
Gordon & Bodil har arbeidet mye med å utarbeide et 
godt gjennomtenkt turopplegg og program. Dette har 
blitt en suksess som har spredd seg til mange kirker i 
Norge. Gordon har for moro skapt sitt ”reisebyrå”, 
”Kleppe-reiser” J som arrangør av turer til London 
i samarbeid med arrangør – Herøya Misjonskirke.  
 
I år samles konfirmanter fra Misjonskirkene i Grenland og hele landet. Felles for alle 
gruppeturene er at ”Kleppe-reiser” vil gjøre sitt beste for en uforglemmelig opplevelse 
for årets konfirmanter.  

 
Hvorfor tur til London?  
Vårt ønske er at konfirmanter og all ungdom 
som kommer til våre Misjonskirker skal finne 
seg til rette hos oss og trives. 
Vi har stor tro på kirkens budskap. Her gis 
det gode verdier for livet. Her er det et åpent 
og godt miljø hvor vennskap blir til for livet. 
Her er det mennesker som ønsker dem det 
beste og som vil gi dem det beste.  
 
For oss er London turene noe ekstra, noe 
spesielt, en ny metode som gir store 

muligheter til å oppnå dette og mye mer. Ved alt fra kirkebesøk, severdigheter, 
attraksjoner, fotballkamp, museum, fellesskap (og shopping J) vil dette være med å 
utvide ungdoms forståelse hva kirke er og hvor mye spennende det ligger i et 
flerkulturelt samfunn som London er og som Norge også er blitt til etter hvert.  

 
Vi ønsker velkommen til 
Londontur med fest, glede 
og opplevelser for livet! 
 
 Da er det bare å glede seg.  
 Velkommen på tur! 
 
 
 
 Gordon Kleppe  

     Reiseleder  
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Fakta om London turen  
Tid: 22. – 26. Mars 2018  
 

 

Inkludert i prisen er: 
n Hotell: 4 netter i alt fra enkeltrom til flersengsrom 
n Frokost: 4 dager med kontinental frokost   
n Fotball billett, League One: Charlton – Plymouth  
n Inngang 3 attraksjoner: Madam Tussauds, London Dungeon og London Eye,  
n Inngang 2 attraksjoner: Emirates Air Line og St. Pauls Cathedral 

 
 

Fly / T-bane: 
n Fly Grenland & Larvik: Oslo Torp – London Stansted – tur/retur med Ryanair 
n Fly Tromsø og Narvik: Tromsø/Narvik – London Gatwick – tur/retur med Norwegian 
n Flytog Grenland & Larvik: Stansted Express: London Stansted – Liverpool Str – t/r 
n Flytog Tromsø & Narvik: Gatwick Express: London Gatwick – Victoria Str – t/r 
n T-bane billett; 5 dager i Zone 1-3. 

 

Prisen inkluderer ikke: 
n Avbestillingsbeskyttelse mot sykdom før avreise, legeerklæring må fremvises 
n Reiseforsikring  
n Ytelser som ikke er nevnt under inkludert 
n Måltider resten av dagene!!! 
n Eventuelle andre attraksjoner 
n Lommepenger 
 

For andre opplysninger: 
n Se detaljprogrammet. NB: Forandringer kan komme underveis! 
n Kontakt reiseleder Gordon Kleppe 

Reiseoperatør J: 
 

Kleppe-reiser  
I samarbeid med Herøya Misjonskirke 
 

Fjordgata 18, 3936 Porsgrunn 
Telefon: +47 920 69 100 
E-post: gordon@derdubor.org 
 

 

  

Reiseledere: 
 

Gordon  & Bodil Kleppe 
 

Telefon: +47  920 69 100 / 907 57 463 
E-post: mcgordon@online.no  

  

 
 
 

 

 

Pris totalt for Herøya, Gjerpen & Larvik pr. pers: kr. 5.280,-* 
Pris totalt for Tromsø pr pers. kr 6.595,-* 
Pris totalt for Narvik pr pers. kr 6.555,-* 

 

*) Grunnet to ekstra attraksjoner + høyere flypris og valutakurs 
NB: Med forbehold om prisendringer… 
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Hotell / Overnatting: 
 

Herøya, Larvik og Tromsø: 
 

Lancaster Hall Hotel 
35 Craven Terrace, London W2 3EL, England 

 

Telefon: 00 44 20 7723 9276 
       Web-side: www.lancaster-hall-hotel.co.uk      

 

 

 

Info om hotellet:  
Dette er et enkelt, billig og bra hotell sentralt i London. Den drives som et vanlig hotell, men har også 
en noe enklere standard i sin ungdomsavdeling tilsluttet ”German YMCA.” 
 

Fasiliteter: 
Hotellet har:  80 rom, 24 timers rom service, 2 heiser, spisesal, restaurant, konferanse fasiliteter. 
Rommene har:  Dusj og wc, TV, telefon, kaffe/te koker med mer. 
Frokost:  Kontinental frokost er inkludert i prisen! 
T-bane:   Lancaster Gate, Central Line (Rød linje) eller Paddington, Bakerloo Line (Brun linje) 
 

Ungdomsavdeling - YMCA: Her skal de fleste fra gruppen vår sove (50 personer): 
Ungdomsavdelingens rom er enkelt møblert, med seng, skap og vask på rommet. Bad, toaletter og dusj 
er felles og finnes ute i korridoren. Alle 22 rommene ble oppusset i juni 2000 og er moderne og lyse. 
Rommene finnes som enkelt, dobbelt, trippel eller kvadruppel rom (50 senger totalt).  Rommene er 
ideelle for unge mennesker, ungdomsgrupper eller for dem som ønsker å bo enkelt og billig. Prisen 
inkluderer kontinental frokost. 
  

 

 

   
 

 

Gleder du deg til opplevelsene i London? 
 
 

 

 
 
 

Her er det 
MANGE luftige 
svev å erfare!!! J  
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Fly – tider og booking nr: 
 
 

Herøya, Gjerpen og Larviks flytider: 
 

Torsdag 22. mars:        Oslo Torp 11:55    - London Stansted   12:55 
Mandag 26. mars:        London Stansted       14:15    - Oslo Torp     17:10 
 

Flyselskap: Ryan air 
Referanse: OPD1JV + SZKK5A Tur/retur: 52 personer 
Referanse: XNJ1VE   Tur/retur: 1 person (Gordon) 
 

 
 
Tromsøs flytider: 
 

Torsdag 22. mars:        Tromsø 08:00 - Oslo Gardermoen 09:55 
  Oslo Gardermoen 13:20 - London Gatwick  14:40 
Mandag 26. mars:        London Gatwick 09:20 - Oslo Gardermoen 12:25 
  Oslo Gardermoen 14:30 - Tromsø 16:25 
 

Flyselskap: Norwegian 
Referanse: QWHNTW Tur/retur: 9 personer 
Referanse: QWHNVR Tur/retur: 2 personer 
Referanse: TQHZFJ Tur/retur: 1 person 
 

 
 
Narviks flytider: 
 

Torsdag 22. mars:        Evenes 11:05 - Oslo Gardermoen 12:50 
  Oslo Gardermoen 15:40 - London Gatwick  17:00 
Mandag 26. mars:        London Gatwick 09:20 - Oslo Gardermoen 12:25 
  Oslo Gardermoen 17:55 - Evenes 19:35 
 

Flyselskap: Norwegian 
Referanse: QVQFY6 Tur/retur: 4 personer 
 

 
 
 
NB: Hovedleder på hvert sted har ansvar for oppdatert flytid m.m. inntil de 
kommer til London og møter resten av gruppen/e. 
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Bli kvitt flyskrekken: 
 

Annenhver nordmann synes det er litt skremmende å fly. For fem prosent er angsten så sterk at en 
aldri vil vurdere å gå ombord i et fly. Hva er det en er så redde for? De fleste med flyskrekk oppgir 
at de frykter turbulens, motorproblemer og kollisjoner i luften. Men flyskrekk handler ikke 
egentlig om den reelle risikoen for å fly. Lite kunnskap om hvordan flyet fungerer og følelsen av å 
være uten kontroll, ser ut til å være viktigere årsaker. 
 

Alle undersøkelser viser at det er langt farligere å kjøre bil enn å fly. Analyser fra USA viser at 
reduksjonen i flytrafikk etter 11. september 2001 kostet over 350 ekstra menneskeliv i 
trafikkulykker, bare i løpet av de første månedene. Når vi ikke har nok informasjon, overfører vi 
det vi vet til det vi ikke vet noe om. Vi har en tendens til å tro at vi vet hvordan man fører et fly, 
fordi vi allerede vet hvordan man kjører en bil. Men det er jo ikke riktig. Derfor vil det hjelpe og 
lære seg mer om hvordan flyet og sikkerhetsrutinene virker, slik at man forstår hvor sikkert det er 
å fly. Kunnskap handler også om hvordan flyet er konstruert, hvordan man tar av, flyr og lander, 
og hvor mye trening piloten faktisk har gått gjennom. På selve flyturen kan du ta med deg bøker, 
blader og musikk som får tankene bort fra flyskrekken. Det kan også være lurt å dele tankene sine 
med noen andre for å slippe å lide i stillhet. 
 

7 tips mot fly angst: 
 

Gruer du deg til neste gang du skal ut og fly?  
Da kan du finne hjelp i disse 7 tipsene som kan gjøre flyturen lettere: 
 

1. Ta deg god tid når du skal ut og fly. Har du liten tid, øker stressnivået - og redselen. 
Redselen øker også om du er sliten eller trett. 

 

2. Sitt så langt fram i kabinen som mulig.  
Det er mest behagelig fordi der er mindre lyd og bevegelse. 

 

3. Er du svært redd og flyr svært sjelden kan medikamenter virke beroligende.  
Men vil du lære å mestre flyskrekken din, er ikke dette noen god løsning på sikt.  

 

4. Kaffe og te kan gi deg hjertebank, så drikk heller vann, juice eller brus. 
 

5. Lær deg en avslappningsteknikk, og praktiser den når redselen kommer.  
Å puste dypt og rolig hjelper også. 

 

6. Snakk med folk rundt deg, det virker avledende på redselen. 
 

7. Det er ikke flygingen som er farlig, men fantasibildene dine.  
Ikke gi deg din egen skrekkfilm i vold, men gjør noe for å komme over flyskrekken. 
 

Det er faktisk gøy å reise med fly! 
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Rom fordeling / deltakerliste: 
 

Room list – Group 2  - Kleppe, 22nd  - 26th March 2018: 
Res. No.  355954 Youth wing: Lancaster Hall Hotel 
 

1. Quadruple room: Place:  2. Quadruple room: Place: 
1 Melina Orekåsa Herøya  5 Nathalie Moe Herøya 
2 Elina A. Follaug Herøya  6 Dina K. Gundersrud Herøya 
3 Maja K. S. Friberg Herøya  7 Anniken Olsen Smith Herøya 
4 Aurora Hovinbøle Herøya  8 Cassandra M. W. Jacobsen Herøya 

 
 

 

1. Triple room: Place:  2. Triple room: Place: 
9 Turid Haugvik Herøya  12 Elias E. Eriksen Herøya 
10 Johanne H. K. Vik Herøya  13 Didrik Hogness Herøya 
11 Rut A. Orellana Herøya  14 Trym O. Dedekam Herøya 

 

3. Triple room: Place:  4. Triple room: Place: 
15 Peder O. Langegard M. Larvik  18 Simen N. Nilsen M. Larvik 
16 Mats Hofseth M. Larvik  19 Morgan W.D. Vestrum M. Larvik 
17 Kjetil Rilvaag- Hansen M. Larvik  20 Erik M. Knutsen M. Larvik 

 

5. Triple room: Place:  6. Triple room: Place: 
21 Keagan James Kjeldsen Gjerpen  24 Victor B. Eilertsen Herøya 
22 Andreas Rossvang Gjerpen  25 Marius R. Nordbakk Herøya 
23 Empty for now…   26 Markus E. Øvald Herøya 

 
 

 

1. Twin room: Place:  2. Twin room: Place: 
27 Jacob Hansen Herøya  29 Karoline Bergstrøm M. Larvik 
28 Simen A. Andersen Herøya  30 Isabell H. Haugen M. Larvik 

 

3. Twin room: Place:  4. Twin room: Place: 
31 Ruby-M. D. Vestrum M. Larvik  33 Louise B. Malmquist M. Larvik 
32 Marte N. Nilsen M. Larvik  34 Frida Hansen M. Larvik 

 

5. Twin room: Place:  6. Twin room: Place: 
35 Rebecca N. Isaksen M. Larvik  37 Lilia Kleven Gjerpen 
36 Anne M. K. Jørgensen M. Larvik  38 Benedikte J. Atanasov Gjerpen 

 

7. Twin room: Place:  8. Twin room: Place: 
39 Tobias Th. Lode Gjerpen  41 Theodor Moldestad Tromsø 
40 Jonas H. Osvaldsen Gjerpen  42 Johannes L. Mikkelsen Tromsø 

 

9. Twin room: Place:  10. Twin room: Place: 
43 Susanne Sundvold Tromsø  45 Patrick Axell B. Larvik 
44 Amalie H. Holsmo Tromsø  46 Tobias Larsen B. Larvik 

 
 

 

1. Single room: Place:  2. Single room: Place: 
47 Kjetil F. Millett Gjerpen  48 Richard D. Nilsen M. Larvik 

 

3. Single room: Place:  4. Single room: Place: 
49 Katharina G. Hyni  Gjerpen  50 Joakim Augestad Gjerpen 
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Hotel: Lancaster Hall Hotel 
 
1. Twin hotel room:  Place:  2.  Twin hotel room: Place: 
51 Gordon Kleppe - Tour leader Herøya  53 Inga J. Kristoffersen Narvik 
52 Bodil Kleppe - Tour leader Herøya  54 Camilla S. Arntsen Narvik 

 
3. Twin hotel room:  Place:  4. Twin hotel room: Place: 
55 Benjamin Kleppe Herøya  57 Regine Bjørnstad Tromsø 
56 Thomas Kleppe Herøya  58 Solveig Forsdal Tromsø 

 
5. Twin hotel room:  Place:  6. Twin hotel room: Place: 
59 Henning Bjørnestad  Tromsø  61 Tommy Stormoen Larsen Herøya 
60 Elias J. Arntsen Narvik   62 Øyvind Toeneiet B. Larvik 

 
7. Twin hotel room:  Place:  8. Twin hotel room: Place: 
63 Anne M. Thuestad Tromsø  65 Andrea Sandør Tromsø 
64 Agnes Olene Pedersen Narvik  66 Elizaveta Lisichenko Tromsø 

 
9. Twin hotel room: Place:  10. Twin hotel room: Place: 
67 Emma K. Turpeinen Tromsø  69 Heidi Lundsett Gjerpen 
68 Esther M. Kangabire Tromsø  70   

 
NB: Gordon is staying alone in the room from 15th to 22nd of March before his wife, Bodil, is coming and they 
stay together to the 26th of March 2018. 
 

 

 

Hotellet vårt har litt enkel standard… J  

    
 

Groups from Herøya, Gjerpen, Larvik, Tromsø and Narvik: 
Total: 22 Adults og 47 Children = 68 persons 
 

Sted: Voksne Leder 16-18 Konfirmant Barn Antall 
Herøya 5 2 16 1 24 
Gjerpen 2 2 6  10 
Larvik MK 1 2 12  15 
Larvik Betania 1  2  3 
Tromsø 4  8  12 
Narvik 1 1 2  4 
Totalt 14 7 46 1 69 
Totalt 21 47 68 

 
 



 9 
 

Info om London: 
 

London er hovedstaden i Storbritannia og den største by på de 
britiske øyer. Byen ligger lokalisert på begge sider av elven 
Themsen i Sørøst-England, omtrent 65 km fra munningen i den 
Engelske-kanal. London blir ofte sammenlignet med en klynge 
landsbyer tett i tett. Byen er en mangfoldighet av nabolag med 
hvert sitt preg. Bebyggelsen dekker mesteparten av lavlandet 
mellom Chiltern Hills i nordvest og North Downs i sørøst. 

Klimaet er temperert med middeltemperatur i den kaldeste periode på 4 grader(januar) og 17-
18 grader i varmeste måned (juli). Forøvrig kommer det mest nedbør i perioden mellom juli og 
desember. 
 
London er en meget gammel og ærverdig by med en fascinerende 
og dramatisk historie, noe du merker overalt hvor du går. London er 
også med sine ca. 7 millioner innbyggere "Europas hovedstad" og 
kontinentets største by. Du merker dessuten fort at London er 
tilbake på arenaen som en av de fremste trend- og motebyene i 
verden, med en kulturell og økonomisk nerve som du ellers bare 
finner i New York og Paris. 
 
London bærer fremdeles preg av tiden da byen ved Themsen var 
senter i verdens største imperium og ufattelige rikdommer strømmet 
inn fra koloniene. I dag strømmer turister fra hele verden til byen 
for å shoppe, oppleve folkelivet, for å se byens store 
kunstsamlinger, og enten man vil gå på teater, musikal, fotballkamp 
eller konsert, har London det beste av det beste.  
 

Historie 
 
Omkring 50 e.Kr. ble den romerske havnebyen Londinium grunnlagt på den nordlige bredden 
av Themsen. Den gunstige beliggenheten gjorde byen til et viktig handelssentrum. Fra 800-
tallet og utover ble byen gjentatte ganger herjet av danske og norske vikinger som kom seilende 
i langskip på jakt etter rask fortjeneste. Den siste normannerinvasjonen fant sted i 1066, da 

Vilhelm Erobreren vant slaget ved Hastings og overtok 
makten i landet. Allerede samme år ble byggingen av Tower 
of London påbegynt. På 1100-tallet ble Westminster sete for 
regjeringen, og senere også for parlamentet. Tradisjonen 
med feiringen av Guy Fawkes’ Day stammer fra 1605. Guy 
Fawkes var leder av Kruttsammensvergelsen, som forsøkte å 
sprenge parlamentet i luften. I 1665 ble byen rammet av 
pest. 70 000 av byens innbyggere strøk med. Året etter, 
1666, rammet den store bybrannen. Bare en femdel av byen 
sto igjen etter at 13 200 hus og 84 kirker var blitt flammens 

rov. Tross pest og brann gikk London inn i en dynamisk tid med vekst og ekspansjon. På 
slutten av 1800-tallet var London ikke bare verdens største by, men også verdens ledende 
handels-, finans-, industri- og havneby. Flere titalls byer har nå passert London i størrelse. Men 
byen er fortsatt blant de viktigste byene i Europa.  
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Swinging London 
 

Er du mer opptatt av nåtiden, kan du ta en tur opp i det 135 meter 
høye pariserhjulet ved Themsen som ble satt opp i forbindelse med 
millenniumsfeiringen. Du kan la deg inspirere til gode kjøp i 
motebutikene i King’s Road, det fasjonable magasinet Harrod's 
eller varehusene i Oxford Street, Europas kanskje fineste 
handlegate. Eller hva med en tur til nytrendy Notting Hill eller de etniske restaurantene i Soho? 
Kvelden kan tilbringes ved å velge å se en musical; de er profesjonelt utført, alltid 
underholdende og med flott musikk. I London kan du fråtse i konserter, filmer, utstillinger og 
happenings av alle slag. London svinger!  
 

"If you are tired of London, you are tired of life". Omtrent slik 
lyder en kjent frase som mange sikkert har hørt om. Denne byen er 
rett og slett fantastisk og i London finnes store opplevelser for 
enhver smak. London er byen der trender skapes, byen er et mekka 
for teater- og musical elskere, et eldorado for matelskere og folk 
valfarter til byens handlestrøk. Kjenner du også til byens gjemte 
perler, garanterer vi at London-turen blir ekstra spennende.  
 

Alle burde unne seg en tur til London. Det finnes alltid 
så mye nytt og spennende å se og oppleve. En uke eller 
weekend i Europas største by og du har mange gode 
minner for fremtiden. 
Shoppingmulighetene er de beste, uansett om det er 
mote, bøker, musikk, eller elektroniske saker du er på 
jakt etter. Marks & Spencer, Harrods, Conran Shop, 
Habitat, Designers Guild og Hamleys er bare 
begynnelsen på listen over kjente butikker og varehus 
ingen bør gå glipp av. 
 

 

Attraksjoner: 
 

Hyde Park:  
Vi besøker innbyggernes mest verdsatte friluftsområde. Hyde Park 
har gjennom tidene vært benyttet til militærleire, dueller, hesteveddeløp, politiske 
demonstrasjoner, militære parader og konserter. Den mest kjente dele av parken er Speakers 
Corner, hvor den som måtte ønske er fri til å stille seg opp og si sin mening. De som holder 
taler bør være forberedt på å bli avbrutt av tilhørerne som har en annen mening.  
Undergrunnslinje: Hyde Park Corner eller Marble Arch 
 
Madam Tussaud`s: 
Verdens mest kjente vokskabinett. Her finnes redselskabinettet hvor 
en kan oppleve forbryter historiens mest uhyggelige episoder. 
Madame Tussauds karriere begynte under den franske revolusjon, da 
hun ble satt til å lage dødsmasker av kjente mennesker som ble dømt 
til døden. Noen år senere pakket hun maskene og dro til London. I 
1830 grunnla hun Madame Tussauds vokskabinett med legemsstore 
voksfigurer av berømte samtidige og av fremstillinger av historiske 
begivenheter. Siden har samlingene vokst seg store, og det samme har 
køene utenfor vokskabinettet i Marylebone Road.  
Undergrunnslinje: Baker Street  
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London Eye 
Verdens største pariserhjul, London Eye, ble oppført ved 
Westminster Bridge til feiringen av tusenårsskiftet. En tur i London 
Eyes glassgondoler byr på superb utsikt over byen. Rundetiden er 30 
minutter, og pariserhjulet har en kapasitet på 2500 passasjerer på 
hver tur. Fra rundturens høyeste punkt, 135 meter over Themsen, kan 
man på en fin klarværsdag se 40 kilometer ut over det flate 
landskapet omkring London.  
Undergrunnslinje: Waterloo / Westminster 
 
London Dungeon: 
Denne skrekk-temaparken gir besøkende anledning til å oppleve den 
mørke siden av britisk og europeisk historie. The London Dungeon, er 
en skummel gjenskaping av mange av historiens mest grusomme 
hendelser. The Dungeon er nå en verdenskjent attraksjon som besøkes 
av mer enn 750.000 besøkende hvert år. 
Undergrunnslinje: Waterloo / Westminster 
 
Sea Life London Aquarium: 
Sea Life London Aquarium ligger i første etasje av County Hall på 
South Bank ved Themsen i London, i nærheten av EDF Energy 
London Eye. Det åpnet i mars 1997 som London Aquarium og har 
om lag én million besøkende hvert år. Det er det største akvariet i 
London med over 500 forskjellige arter. 
Undergrunnslinje: Waterloo / Westminster 
 
Imax Cinema: 
Opplev 3D`s fantastiske verden i Storbritannias største kino. Kortfilm 
som vises på dagtid i 3D er ofte dokumentar. Temaet er ikke alltid 
like morsomt, men effektene er fantastiske…  
Undergrunnslinje: Waterloo / Westminster 
 
Tower Bridge: 
Tower Bridge er en bro i London som ble åpnet i 1894. Den ligger i 
nærheten av Tower of London som har gitt den sitt navn. Broen ble 
bygget som følge av økonomisk vekst i East End-området på 1800-
tallet. Grunnen til at den ble en klaffebro var at man ikke måtte 
hindre skipstrafikken. Klaffene ble opprinnelig drevet av seks 
dampmaskiner og kunne løftes på ett minutt.  
T-bane til: Tower Hill eller Tower H. 
 
Tower of London: 
Tower of London er en borg i London, på Themsens nordlige bredd. 
Slottet ble anlagt utenfor City of London. Dets primære funksjon var 
å være et befestet palass for monarken. Etter hvert ble Tower ikke 
minst kjent som fengsel og rettersted, spesielt for fanger av høy 
status. Tower har hatt mange andre funksjoner, og er fortsatt stedet 
hvor Storbritannias kronregalier oppbevares. 
T-bane til: Tower Hill eller Tower H. 
 
HMS «Belfast» er ein lett britisk kryssar som blant anna 
medverka i andre verdskrigen og koreakrigen. Skipet vart på 1970-
talet omgjort til museumsfartøy. Undergrunnslinje: London Bridge 
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Gatemarked: 
Gatemarkedene rundt om i London er uhøytidelige, og uten tvil verdt 
å få med seg. Mange av dem tilbyr byens beste priser. Som i alle 
andre storbyer, skal man også her være oppmerksom på lommetyver. 
Camden Market, Petticoat Lane Market & Portobello Road 
Market er blant Londons mest berømte markeder. Her finnes et 
overveldende tilbud av skinnvarer, klær, klokker, billige smykker, 
leketøy antikviteter. Blir man sulten kan man spise ved en av de 
mange snackbarene og fast-food restaurantene.  
Petticoat Lane Market: Undergrunnslinje: Liverpool Street 
Portobello Road Market: Undergrunnslinje: Notting Hill Gate 
Camden Market: Undergrunnslinje: Camden Town 
 
Museum: 
Natural History Museum: 
De fleste barn elsker dinosaurer og The Natural History Museum i 
South Kensington er stedet der de kan oppleves. The Natural History 
Museum har en fantastisk utstilling inkludert den mest kjente av dem 
alle, Tyrannosaurus rex, og en annen virkelig dinosaur, Diplodocus. 
Museet har også en annen gigant, nemlig en full størrelse modell av en blåhval. Du kan også se 
sabeltanntiger og isbjørner. I dag er museets samlinger sammensatt av objekter fra hele kloden 
og representerer mer enn 300 år vitenskapelig samling og forskning. 
Natural History Museum: Undergrunnslinje: South Kensington 
 
British Museum: 
Ved ”god” tid skal vi også innom det verdens kjente ”Brittish 
Museum” med sin fantastiske utstilling fra blant annet Bibelens 
verden i Midt-Østen. Her er gjenstander som er flere tusen år gamle. 
British Museum: Undergrunnslinje: Tottenham Court Road 

 
 
Shopping: 
 
OXFORD STREET: Dette er den mest kjente og travleste handlegaten i London, en engelsk 
mil lang. Bare busser og taxier har lov til å kjøre i gaten, men likevel er trafikken støtfanger mot 
støtfanger. I vestenden av Oxford Street er Marble Arch og i østenden Tottenham Court Road.  
Halvveis finner du Oxford Circus som er i krysset mellom Regent Street og Oxford Street. Dette er 
hoved-innfartsåren for besøkende til området og undergrunnstasjonen her er svært travel hele 
dagen.  Mellom Oxford Circus og Marble Arch finner du de mest kjente av de store butikkene.  
Kjøpesentra: Selfridges, Debenhams, BhS, John Lewis, Burton, and Virgin Megastore.  
 

REGENT STREET: går fra Oxford Circus syd til Piccadilly 
Circus, ca. 0,5 mile, og tilbyr "finere" butikker enn Oxford Street.  
Her finner du Liberty, komplett med falsk Tudor fasade. Inne er det 
en mengde små rom med virkelig "high class" og eksklusive varer. 
Like ved er Hamley's, London's mest berømte leketøybutikk med 
flere etasjer med alt du kan tenke deg i leker og utstyr til barn. 
For Beatles generasjonen kan det være morsomt å besøke den berømte Carnaby Street. Den 
ligger like øst for Regent Street og var engang et Mekka for hippie shoppere i the swinging 
sixties. Gaten har beholdt sin sjarm og er vel verdt et besøk.  
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WESTFIELD SHOPPING CENTER:  
Westfield shopping senter ble åpnet i London i 2008. Senteret har i 
underkant av 300 butikker og en flott sentral beliggenhet 5-6 tube 
stopp fra Oxford Street, nærmere bestemt Shepherd's Bush Station. 
Lokalene er flotte, moderne og ikke minst romslige og luftige i 
motsetning til mange andre senter hvor man kan føle seg varm og utilpass. Utvalget er enormt og 
prisene er rimelige med alle de store merkebutikkene. Butikksenteret har en gulvflate på 150.000 
m2 som er på størrelse med 30 fotballbaner. 
T-bane til: Shepherds Bush & White City 
T-bane til: Stratford eller Stratford 

 
London by night: 
 
LEICESTER SQUARE: Bare 3 eller 4 minutter å gå østover fra Piccadilly Circus finner du 
berømte Leicester Square. På veien passerer du the Trocadero Centre, home of SegaWorld, Planet 
Hollywood, the Angus Steakhouse og the Fashion Café. Leicester Square er nokså stort og travelt 
både dag og natt. Mange London film premierer blir holdt i kinoene her. På sørsiden er velkjente 
half price ticket booth som tilbyr dagsbilletter til teatrene til reduserte priser. Sidegatene i Leicester 
Square har mange bra restauranter med overkommelige priser. 
 

Leicester Square er også et populært sted for gateartister og portrett tegnere. Rundt plassen finner 
du noen av London’s største kinoer, bla. the Odeon og the Empire. Nye filmer har premiere her, 
ofte med kjendiser og kongelige til stede. 
 
PICCADILLY CIRCUS: Det mest kjente landemerket i London. 
Det skjer ikke så mye der men det er artig å slå seg ned ved Eros statuen 
noen minutter og se på folkelivet. Rundt statuen finner du et av de 
travleste fortauene i Europa. Ellers finner du her: Macdonald’s, Tower 
records, Boots the Chemists, og Planet Hollywood. Nedgangen til 
Piccadilly Underground, en av de travleste stasjonene i sentrale London, 
er også her. Fra Piccadilly kommer du også inn i Shaftesbury Avenue og Theatreland.  
 

Gleder du deg til London? 
 

 
 

Din innstilling og forventning bestemmer utfallet… 
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Mine London minner:  

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________   
 

Gleder du deg til maten i London? 

 

 

Vi spiser alltid  
SUNN mat!!! J  

 


