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Boken dekker storbyen fra det mondene Notting Hill i vest over Soho til East End med motemarkeder, kunst
og OL-by.
Den utforsker Camden i nord og South Banks kulturliv lang Themsen.
London er storbyen man aldri blir ferdig med fordi den har alt og uavlatelig svinger mellom klassisk og kul.
"Turen går til" er moderne, innholdsrike og hendige reiseguider med gode kart og stemningsfulle bilder og
interessante tematekster. Boken gir innblikk i historie, samfunnsforhold, kunst, kultur, mat, drikke og
menneskene på stedet. Guiden inneholder severdigheter, utvalgte spisesteder, hoteller, butikker, barer, teatre
og tips for barnefamilier og mye annet. For deg som vil vite mest mulig om reisemålet.
Reis til London by fra Gatwick lufthavn med Gatwick-ekspressen. Det er gratis for barn under 5 år, og reisen
tar omtrent 35 minutter. London for første gang. Her er noen enkle reisetips. Dersom du skal reise til London
for første gang, kan det kanskje være nyttig å få noen tips på hva du bør. London nås via 5 flyplasser;

Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), Stansted (STN), Luton (LTN) og London City Airport (LCY). Alle
flyplassene har bra forbindelse til og fra. Arranger hele reisen din til London City. Kjøp billetter fra Heathrow
lufthavn til Paddington stasjon før du drar hjemmefra. Mange nordmenn lider av kroniske sykdommer som
kan behandles bedre i utlandet. Begrunnelsen er som oftest sol, varme og behandlingsforhold. Hvert år.
Informasjon om transport til og fra flyplasser i London Fotballturer og billetter til kamper i London og
England. Vi setter sammen en pakkereise med fotballbillett og hotell til Premier League, Liverpool, Arsenal.
Om å vandre mellom de fem italienske byer. Siden den sommeren var jeg nylig tilbake for å gå turen igjen. Da
fra motsatt ende, og i tillegg utforsket hvilke.
Les Misérables hadde premiere i London i 1985, og er spiller fortsatt utsolgte forestillinger! Sikre deg billetter
til Les Misérables her! Flandern er en region i Belgia, med blant annet Unesco-byen Brugge, et godt utbygget
sykkelnett og er kjent for øl, sjokolade og "Tour of Flanders".

