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REJSETIPS – LONDON 

Husk: I London (Storbritannien) skriver man gadenummeret FØR gadens navn. Det kan se lidt spøjst ud. Jeg har vist 

skrevet adresse ved alle links, hvor det kan have en betydning. Så kan ikke-stedkendte læsere printe siderne ud og 

medbringe på en tur til London – og finde stedet via et godt kort eller sin Smartphone / tablet. Apropos kort, så 

benytter jeg selv ”London Street Map” fra Benson MapGuides. De fås i forskellige versioner, men der er kort over 

”tuben” på alle, og på flere er der også et primitivt kort over, hvor de ”største” busruter kører. 

Start med at vælge én af de mange lufthavne ud fra, HVAD du skal i London, og HVOR du skal bo. Der er lavprisfly til 

de fleste af lufthavnene – undtagen til Heathrow (LHR) og til London City Airport (LCY).  

Begge disse ligger til gengæld tæt på centrum og den kollektive trafik er lige til/fra døren. Benytter du disse to, 

sparer du megen tid - mere end en time hver vej, og samtidig dyre togbilletter til centrum.  

I øvrigt er det også således, at LHR og LCY beflyves af SAS hhv. British Airways, der har fri bagage op til 23 kg plus 

håndbagage. Og bagage får du helt givet brug for at slæbe hjem fra London, f.eks. bøger, whisky, tøj el. lign. 

 

Valg af lufthavn – har stor betydning 

Fordele og ulemper: Se ovenfor 

De ”dyre flybilletter” flyver typisk til velfungerende lufthavne med hurtigt og billig transport til London centrum. Og 

der er typisk fri bagage m.m. inkluderet i billetten. 

De ”billige flybilletter” flyver typisk til lufthavne, der er knap så velfungerende, og som ligger en lille times 

togtransport fra centrum af London. Udover togbillet til 2-300 kr. t/r skal du oftest også betale for at få bagage med 

flyet. 

LCY - London City Airport er favoritlufthavnen og er lillebitte. Du har typisk kufferten i hånden 5-10 minutter efter du 

er landet (og dét er altså hurtigt!). Togene kører dig til Leicester Square (centrum) på 36-38 minutter (test selv på 

Journey Planner). Når du skal hjem, er der forkortet indcheckningstid sammenlignet med de øvrige lufthavne. 

LHR - London Heathrow Airport er næstfavoritten. Stor lufthavn med de fordele og ulemper (og oplevelser) det giver. 

Der er 10-15 minutters gang til Tube-stationen. Toget er mellem 60 og 63 minutter om at køre til Leicester Square.  

LGW - Gatwick Airport er på tredjepladsen. Stor lufthavn i stil med Heathrow. En lille times togtur til centrum PLUS 

efterfølgende tur med Tuben. Toget fra lufthavnen ”lander” i den sydlige del af centrum (). Bemærk at der er TO 

muligheder for tog fra Gatwick til centrum. Den ene er meget dyrt (Gatwick Express – turen varer 30 minutter og det 

stopper ikke undervejs til London Victoria Station), mens den andet er ”offentlig”, en hel del billigere og stopper et 

par steder undervejs. De kører til London på 29-37 minutter, men check hvor de ”slutter” (London Victoria Station 

eller London Bridge Station). 

STN - London Stansted Airport er efterhånden pæn stor og præget af lavprisselskaberne. En lille times togtur (46 

min.) til centrum PLUS efterfølgende tur med Tuben. Toget fra lufthavnen ”lander” i den nordlige del af centrum 

(Liverpool Street Station). 

I øvrigt er der også bus fra alle lufthavnene til London Centrum. Hvis man har tiden, er det også en god mulighed for 

at se, hvor man er. 

http://www.fixen.dk/
http://bensonsmaps.co.uk/our-publications/london-street-map/
http://bensonsmaps.co.uk/
http://www.londoncityairport.com/
http://www.heathrowairport.com/
http://www.gatwickairport.com/
http://www.stanstedairport.com/


De øvrige lufthavne benyttes mest af charterfly (Luton – LTN), business jets eller privatfly, og der har passagererne jo 

typisk ikke indflydelse på valget af lufthavn. 

Fly 

SAS - flyver pt. til Heathrow 

EasyJet – (hvis du klikker skal du selv finde tilbage til denne side) flyver til Gatwick og Stansted 

Norwegian - flyver til Gatwick  

British Airways - flyver til Heathrow og London City Airport 

 

Hotel 

Mit foretrukne hotel er alt i alt Hotel Millennium Gloucester ved undergrundsstationen Gloucester. Det ligger bedst 

placeret for de aktiviteter, jeg normalt har i London. Det er lidt dyrere end gennemsnittet, men værelserne er også 

noget større end de små værelser, der er typiske for London p.g.a. den dyre husleje. 

Alternativt bor jeg i samme område på Hotel Grange Strathmore eller Vanderbilt Edwardian Radisson  

Det er altså disse kæder, jeg stor mest inde for i London(har boet på så godt som alle hoteller i hver af kæderne) 

Millennium Hotels - mit favorithotel i London er Millennium Gloucester med god kvalitet, store værelser og god 

beliggenhed 

Radisson Edwardian Hotels London - har boet på næsten alle, og jeg mener man får mest for pengene på Vanderbilt 

eller Mercer Street. The Mayfair er fedt, men meget dyrt.Bortset fra de dyre hoteller eller dyre værelsestyper har de 

alle - som normalt for London - små værelser. 

Grange Hotels – jeg har boet på næsten alle og mener, at man får mest for pengene på Strathmore (lidt ”slidt”) eller 

Blooms. Bortset fra de dyre hoteller har de alle - som normalt for London - små værelser. 

 

Undergrounden og busser  

Et godt råd i god tid, inden du/I tager af sted. Sørg for at anskaffe et OysterCard til hver rejsedeltager, INDEN du/I 

rejser. Så slipper du/I for at stå i en af de lange køer af turister, der typisk er ved de store stationer eller stationen 

nærmest din lufthavn.  Du kan købe OysterCard (se nedenfor) via Arte Udland, der også sender det med Post 

Danmark til din adresse. Køb en version med 15-20£ på kortet. Du kan altid ”tanke op” på en station i London. Dét er 

der nemlig ikke kø til (når du først har kortet). 

Oystercard: Du skal blot lægge kortet på en ”sensor” ved indgangen til staionen (se hvordan alle de andre rejsende 

gør, det er IKKE svært), men husk at gøre det ved både afgangs- og ankomststationen hver gang. Eller når du står på 

bussen. Systemet finder selv ud af den billigste pris for hver rejse, og der er et maksimumsbeløb for, hvor meget du 

kan blive trukket pr. døgn. Kortet kan du tage med hjem og bruge ved næste besøg. Eller lån det til venner. Men 

husk: Det bør altid tankes op, når man tager hjem, så er det ”smartest”. Det er en rigtig smart løsning, og det er 

samme teknologi, man i skrivende stund (15. november 2011) forsøger at indføre i Danmark. 

Kort - hele Tube-nettet 

Kort - diverse kort over Tubestationer m.m. 

http://www.sas.dk/?vst=true
http://www.easyjet.com/asp/en/book/index.asp?lang=en
http://www.norwegian.com/dk/
http://www.britishairways.com/travel/home/public/en_dk
http://www.millenniumhotels.co.uk/
http://www.millenniumhotels.co.uk/millenniumgloucester/index.html
http://www.radissonedwardian.com/
http://www.radissonedwardian.com/london-hotel-gb-sw7-5bt/gbvander
http://www.radissonedwardian.com/london-hotel-gb-wc2h-9hd/gbmountb
http://www.themayfairhotel.co.uk/
http://www.grangehotels.com/
http://www.grangehotels.com/hotels-london/grange-strathmore-hotel/grange-strathmore-hotel.aspx
http://www.grangehotels.com/hotels-london/grange-blooms-hotel/grange-blooms-hotel.aspx
http://www.arteudland.dk/ud/ground_arrangement/cgi-bin/show_one_ground_arrangement.cgi?adults=1&availability=yes&basket_check=AFUGR&basket_id=8432052&ci_848_1_dh_dest_id=0&ci_848_1_end_date=2012-11-15&ci_848_1_ga_adults=1&ci_848_1_ga_category=transportatio
http://www.tfl.gov.uk/tickets/14825.aspx
http://www.afn.org/~alplatt/tube.html
http://www.tfl.gov.uk/gettingaround/14091.aspx


Kort - endnu flere relevante kort over …. 

Planlæg turen - hvor lang tid tager det? Hvilken rute? Tast afgang- og ankomststation ind i ”Journeyplanner” 

Planlæg busturen - hvilken busrute? Hvor lang tid? 

Kort over busser i turistcentrum af London - kun i centrum 

Kort over busser i London – over det meste af byen 

Andre bus-oversigtskort – flere andre muligheder for kort 

Travelcard – en let, men lidt forældet og dyrere løsning. Kortet skal ”køres gennem” maskinen ved indgangen. Se 

hvordan andre gør. 

 

Spisning: 

Man spiser godt på mange pubber, men maden er naturligvis ikke tre-stjernet. Her er nogle af de bedste forslag. Jeg 

modtager meget gerne andre gode tips: kontakt@fixen.dk  

Chez Gerard - findes flere steder (men er bedst i: No. 8 Charlotte Street) 

Jamie Oliver Italian - prisbillig, italiensk og rigtig god; flere steder (bedst i 11 Upper St. Martins Lane), gode og hurtige 

processer (prøv at kigge efter) 

Da Mario - 63 Endell Street (ved Covent Garden), lille og GOD italiensk restaurant 

Byron Burger - rigtig gode hjemmelavede burgere (flere steder i byen fx over for Gloucester station)) 

Blue Elephant - luksus fra Thailand (kæde der findes flere steder I verden): 4-6 Fulham Broadway tæt på Chelseas 

hjemmebane  

Shezan - Pakistansk I høj klasse. Ligger i Cheval Place 16-22, SW7 1ES London 

La Portes des Indes - luksus indisk mad (samme kæde som Blue Elephant): 32 Bryanston Street v. Marble Arch 

Gourmet Burger Kitchen - håndlavede, flere steder bl.a. i 15 Frith Street i Soho el. i 13-14 Maiden Lane (v. Covent 

Garden) 

Carnaby Burger Co. - i 14-16 Foubert’s Place ved Carnaby Street – også håndlavede 

Caffe Concerto – kager og is som var du i Wien fås i 79-81 Regent Street (lige ved Piccadilly) 

Richoux - restaurant, patisserie, café, kager - flere steder i byen (bl. a. 41a South Audley Street eller over for Harrods)  

Crusting Pipe Wine Bar - ligger i et af ”hullerne” inde i den østlige ende af markedshallen. Gratis, god optræden.  

Café Lido ligger på den sydlige bred af ”The Serpentine” i Hyde Park. Ikke gourmettempel – med ligger dejligt. 

 

Pubber / gode mødesteder: 

Cittie of York – historisk pub beliggende i 22 High Holborn 

The White Horse Pub – fremragende pub tæt på Chelsea’s og Fulham’s hjemmebaner (1-3 Parsons Green) 

http://www.tfl.gov.uk/gettingaround/1106.aspx
http://www.tfl.gov.uk/
http://www.tfl.gov.uk/tfl/gettingaround/maps/buses/
http://static.travelinspiration.info/media/images/he/misc/central_london_key_bus_routes.jpg
http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/central-london-bus-map.pdf
http://www.tfl.gov.uk/tfl/gettingaround/maps/buses/busdiagrams.asp
http://www.tfl.gov.uk/tickets/19799.aspx
mailto:kontakt@fixen.dk
http://www.chezgerard.co.uk/location/charlotte-street
http://www.jamieoliver.com/italian/covent-garden
http://www.da-mario.co.uk/
http://www.byronhamburgers.com/menu/
http://www.blueelephant.com/london/index.html
http://shezan.food.officelive.com/default.aspx
http://www.laportedesindes.com/london/index.html
http://www.gbk.co.uk/
http://www.burgerco.co.uk/
http://www.viewlondon.co.uk/restaurants/caffe-concerto-maps-68061.html
http://www.richoux.co.uk/index.php
http://www.coventgardenlife.com/places.asp?PlaceID=33
http://www.companyofcooks.com/locations/our-locations/hyde-park
http://www.royalparks.gov.uk/Hyde-Park.aspx
http://www.thegoodpubguide.co.uk/pub/view/Cittie-Of-Yorke-WC1V-6BN
http://www.whitehorsesw6.com/


Hereford Arms – tæt på Hotel Millennium Gloucester og stationen af samme navn (Gloucester Road 127) 

The Stanhope Tavern – over for ”tuben” Gloucester og tæt på Hotel Millennium Gloucester (97 Gloucester Road) 

Gloucester Arms Pub – ikke langt fra Hotel Millennium Gloucester og Hyde Park (34 Gloucester Road) 

Queen Adelaide Pub - tæt på QPR’s hjemmebane i Shepherds Bush (412 Uxbridge Road, på hjørnet af Adelaide Grove) 

Founders Arm - på Themsens sydbred, lige vest for Millennium Bridge og Tate Modern 

The Anchor - på Themsens sydbred lige øst for Southwark Bridge 

Prince Alberts Pub - i 110 Queensway på hjørnet til Porchester Gardens 

The Blue Posts, St. James - 6 Bennet Street (St. James ved Jermyn Street) 

The Blue Posts, Soho - 22 Berwick Street I Soho (v. Broadwick Street) - godt mødested I centrum 

Lamb & Flag, 33 Rose Street, Covent Garden - godt mødested I centrum 

Shakespeare’s Head, 29 Great Marlborough Street, Soho (ved Carnaby Street) - godt mødested I centrum 

The Globe, 37 Bow Street ved Covent Garden - godt mødested I centrum 

The Marquess of Anglesay, 39 Bow Street ved Covent Garden - godt mødested I centrum 

 

 

Indkøb: 

Street Sensation - genfind din forretning, din pub, restaurant  etc., hvis du kan huske nogenlunde hvor den lå 

Taylor of old Bond Street - her er alt i barbergrejer og barber i 74 Jermyn Street (også god webbutik) 

Harvie & Hudson - skrædder og (især) herretøjsforhandler i Jermyn Street 

Hawes & Curtis - skrædder og (især) herretøjsforhandler i Jermyn Street  

Foyles Boghandel  Verdenskendt – og det er ikke noget tilfælde. Indeholder også en uovertruffen webbutik, hvis du 

ikke gider slæbe alle bøgerne hjem (eller betale overvægt). 

Stanford Maps - Stanford i 12-14 Long Acre ved Leicester Square Station er verdens største kortbutik og har samtidig 

masser af ”rejseudstyr. Hvis de ikke har det her (køreplaner for hele Europa for at nævne en enkelt speciel ting) eller 

kan skaffe det, så findes det nok ikke! Her kan du - f.eks. i butikkens lille café - møde folk, der skal bestige 

Kilamanjaro i morgen eller skal trave op til Machu Piccu på fredag. Ham eller hende ved siden af dig skal måske 

krydse sydpolen når det bliver sommer (lokalt)? Eller også vil de bare købe et lokalkort over området ved 

Gardasøen? Eller et af flere hundrede forskellige kort over London? Naturligvis fås det hele også i webbutikken. 

HMV – der er ikke mange af de store plade-/CD-/DVD-butikker tilbage i London p.g.a. muligheden for at downloade, 

dog findes HMV i 150 Oxford Street stadig, ligesom der er en butik i Trocadero Centre i Coventry Street. 

Cotwolds Outdoor (svarer til Friluftsland i Danmark) – der er flere filialer og jeg bruger deres webshop flittigt 

Cotswold Covent Garden ligger i 8 Southampton Street (specialbutik for udendørsliv) 

Cotswold High Holborn ligger i 311-318 High Holborn (specialbutik for udendørsliv) 

Cotswold Piccadilly ligger i 23-26 Piccadilly (specialbutik for udendørsliv) 

http://www.viewlondon.co.uk/pubsandbars/hereford-arms-info-11877.html
http://www.taylor-walker.co.uk/pub-food/stanhope-kensington/pid-C0671?utm_source=g-places&utm_medium=link&utm_campaign=pubs
http://www.viewlondon.co.uk/pubsandbars/the-gloucester-arms-info-32339.html
http://www.thequeenadelaidew12.co.uk/
http://foundersarms.co.uk/
http://www.pubs.com/main_site/pub_details.php?pub_id=21
http://www.the-prince-albert.co.uk/
http://www.pub-explorer.com/gtlondon/pub/bluepostsstjames.htm
http://www.beerintheevening.com/pubs/s/56/5608/Blue_Posts/Soho
http://www.pubs.com/main_site/pub_details.php?pub_id=136
http://www.allinlondon.co.uk/clubs_bars/venue-708.php
http://www.theglobebowstreet.co.uk/
http://www.themarquess.co.uk/
http://www.streetsensation.co.uk/
http://www.tayloroldbondst.co.uk/
http://www.harvieandhudson.com/
http://www.hawesandcurtis.com/style-guide-shirts.asp
http://www.foyles.co.uk/
http://www.stanfords.co.uk/
http://hmv.com/hmvweb/navigate.do?pPageID=3608
http://hmv.com/hmvweb/navigate.do?pPageID=3608
http://hmv.com/hmvweb/navigate.do?pPageID=3608
http://www.cotswoldoutdoor.com/
http://community.cotswoldoutdoor.com/stores/london-covent-garden/
http://community.cotswoldoutdoor.com/stores/london-holborn/
http://community.cotswoldoutdoor.com/stores/london-piccadilly/


Cotswold Knightbridge ligger i 92 Brompton Road (specialbutik for udendørsliv) 

The North Face - specialbutik (jakker) fra Ellis-Brigham lige syd for markedshallerne i Covent Garden - 30-32 

Southhampton Street (på hjørnet af Maiden Lane) 

 

Stormagasiner: 

Harrods ligger i Knightsbridge (87-135 Old Compton Road). Her kan du få alt (lovligt) - blot et spørgsmål om pris og 

leveringstid. Luksus og dyrt! Deres fødevareafdeling (fylder en stor del af stueetagen) skal ses inden man går.  

Fortnum & Mason ligger i Piccadilly. Luksus og dyrt! Flot fødevareafdeling (inkl. kaffe og ikke mindst the). 

Selfridges ligger i 400 Oxford Street er lig Magasin i København, blot større. 

 

Arkader: 

Arkader kan vel beskrives som en række luksusbutikker/-cafeer i en smal overdækket gade – og er ganske 

almindelige i London. Her er nogle bud: 

Piccadilly Arcade - mellem Piccadilly og Jermyn Street. 

Burlington Arcade - mellem Piccadilly og Burlington Gardens  

 

Whisky: 

Whisky Exchange - i Londonbutikken, der ligger i 1 Bank End, kan du tappe og købe whisky fra seks whiskyfade, og 

den er bygget sammen med Vinopolis, der også er et besøg værd. Der ligger et minibryggeri ved navn Brew Wharf i 

samme gade. Det er også bygget sammen med Vinopolis. Whisky Exchange er min foretrukne webbutik for whisky. 

Som fysisk butik er de andre butikker nok på højde med den. 

Royal Mile - er meget velforsynet. 

Cadenhead - har primært egne labels. Butikken ligger nu i 26 Chiltern Street tæt på Regents Park og altså ikke 

længere i Covent Gardenområdet. 

Milroy of Soho – i 3 Greek Stret i den pæne del af Soho (det er det meste af Soho nu nok nu om stunder)har alt 

muligt, men der er ikke længere mange specielle flasker. 

 

Fodboldbilletter: 

Det er vanskeligt at få billetter til omkommelige priser til hjemmekampe for klubberne Premier League. Hvis man 

ikke skal have billet til en bestemt kamp, kan man vente til man kommer til London og spørge hos hotellets concierge 

(bedst på gode/dyre hoteller). De har gode kontakter, må betale lidt mere for billetter, og de forventer ”en skilling” 

for ulejligheden. Og det kan naturligvis ”kikse”. 

Man kan også prøve hos de officielle billetbutikker, der ligger rigtig mange steder.  

http://community.cotswoldoutdoor.com/stores/london-knightsbridge/
http://www.ellis-brigham.com/thenorthface/london-store.html
http://www.harrods.com/content/visiting-the-store/
http://www.fortnumandmason.com/
http://www.selfridges.com/
http://www.piccadilly-arcade.com/about-the-arcade
http://www.burlington-arcade.co.uk/
http://www.thewhiskyexchange.com/
http://www.vinopolis.co.uk/
http://www.brewwharf.com/
http://www.royalmilewhiskies.com/
http://www.whiskytastingroom.com/
http://www.milroys.co.uk/


Endelig kan man jo gå ud til stadion et par timer før kampen for at se, om nogen skulle være brændt inde med 

billetter. Men pas på forfalskninger!!! 

Klubbernes egne websider er også en mulighed m.h.t. forudbestilling, men det er vanskeligt at skaffe ad denne vej til 

de store klubbers kampe. Deres billetter er solgt som sæsonkort til fans eller til rejsebureauer, der sælger billetter, 

hotel og måske fly i ”pakker”, og derved tjener de (godt) på alle tre dele. 

Ellers prøv her: 

Arte Udland - efter min opfattelse også urimelig dyre 

Der er også disse MEGET dyre løsninger (hvis man lige har mødt den eneste ene og vil imponere med en bestemt 

kamp, så er det måske en løsning). De kan skaffe til alt (imponerende - kig på websiden): 

World Ticketshop  

Euroteam  

The Online Ticketshop  

Billetter til anden sport findes ad samme kanaler som nævnt i afsnittene oven for. 

 

Teater/musical: 

Hvis man ikke skal have billet til en bestemt forestilling, kan man vente til man kommer til London og spørge hos 

hotellets concierge (bedst på gode/dyre hoteller). De har gode kontakter, må betale lidt mere for billetter, og de 

forventer ”en skilling” for ulejligheden. Og det kan naturligvis ”kikse”! 

Man kan også prøve hos de officielle billetbutikker, der ligger rigtig mange steder. Eller i det berømte billetkontor på 

Leicester Square, hvor billetter til forestillinger samme dag sælges billigt. Du bliver dog ikke alene i køen! 

Ellers prøv her: 

Arte Udland - efter min opfattelse også urimelig dyre 

Der er også disse MEGET dyre løsninger (hvis man lige har mødt den eneste ene og vil imponere med en bestemt 

kamp, så er det måske en løsning). De kan skaffe til alt (imponerende - kig på websiden): 

World Ticketshop  

Euroteam  

The Online Ticketshop  

 

Parker m.v.: 

Hyde Park - ligger dejligt og centralt 

Kensington Gardens - de fleste udlændinge opfatter den nok som en del af Hyde Park 

St. James Park – mindre, men endnu mere central end Hyde Park (lige op til Buckingham Palace) 

Regent Park – i den nordlige del af byen (tæt på bl.a. London Zoo) 

http://www.arteudland.dk/ud/
http://www.worldticketshop.com/
http://www.euroteam.info/
http://www.theonlineticketshop.com/
http://www.arteudland.dk/ud/
http://www.worldticketshop.com/
http://www.euroteam.info/
http://www.theonlineticketshop.com/
http://www.royalparks.gov.uk/Hyde-Park.aspx
http://www.royalparks.gov.uk/Kensington-Gardens.aspx?page=main
http://www.royalparks.gov.uk/St-Jamess-Park.aspx?page=main
http://www.royalparks.gov.uk/The-Regents-Park.aspx?page=main


Hampstead Heath – I den nordlige del af byen 

Richmond Park - I byens vestlige del (bl.a. med King Henry’s Mound med udsigt til St. Pauls Cathedral 10 miles mod øst) 

Greenwich Park - i byens østlige del 

 

Tilbage til www.fixen.dk    Tilbage til http://www.fixen.dk/rejse.html  

 

 

 

http://www.royalparks.gov.uk/Richmond-Park.aspx?page=main
http://www.royalparks.gov.uk/Greenwich-Park.aspx?page=main
http://www.fixen.dk/
http://www.fixen.dk/rejse.html

