


Suset i storbyen

Tema / Storby

En enkelt overnatning, en forlænget weekend eller en hel uge i en af 
Europas skønne storbyer burde være en menneskeret mindst én gang om året. 

Det er nemlig her, midt i storbyens puls, du allerbedst fornemmer kulturen, 
menneskene og historien. Shopping, gastronomiske oplevelser, besøg på museer 
eller måske bare et par timer på en udendørscafe, hvor du uforstyrret kan betragte 
menneskemylderet defilerer forbi, lytte til sproget, føle pulsen… Det er storbyferie!
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PÅ TOPPEN 
AF LONDON
En af Londons bedst gemte perler er 
“Rooftop Kitchen at Alfies”. Her kan du på 
de varme dage nyde din morgenkaffe, 
som er økologisk, sammen med den flotte-
ste udsigt over alle Londons tage. Stedet 
er også anbefalet vidt og bredt for deres 
dejlige brunch og venlige personale. 
Cafeen ligger desuden på toppen af Alfies 
Antique Market, som er et mekka for vin-
tage- og Art Deco-fans. Perfekt sted at 
starte din morgen med kaffe og shopping. 

 ROOFTOP KITCHEN AT ALFIES
 Alfies Antique Market
 13-25 Church Street
 London NW8 8DT
 www.rooftopkitchen.co.uk

BIKE POLO 
I BYEN
Hver torsdag kan du opleve polo i West 
London, hvor masser af lokale entusiaster 
spiller polo, men i stedet for den klassiske 
form på hesteryg, foregår det på cykler. 
Det er også muligt selv at deltage i en 
runde, og du kan, hvis ikke du selv har, 
låne alt lige fra cykel til hjelm og knæ- 
beskyttere. Banen ligger mellem to store, 
hævede motorveje, som krydser hinanden 
og giver den ægte urbane street-stemning. 

 WEST LONDON BIKE POLO   
 OPEN SESSION
 Westway Sports Centre 
 Off Bramley Road
 W11
 

LIDT GODT TIL GANEN 
– OG SHOPPEGENET
OXO Tower Restaurant ligger på toppen af 
Harvey Nichols’ bygning Barge House i 
South Bank. Restauranten har en formida-
bel udsigt over Themsen, og da køkkenet 
og vintjeneren med sikkerhed sørger for en 
sublim oplevelse for ganen og maven, er 
dette det perfekte spot til en romantisk af-
ten i storbyen. Vælger du at spise frokost 
her i stedet, så gå gennem resten af byg-
ningen, der er fyldt med gallerier og lækre 
tøjmærker, ligesom området også byder 
på kunst og små designbutikker. 

 OXO TOWER, 8. ETAGE 
 OOX Tower Wharf
 Barge House St. 
 South Bank
 London SE1 9PH
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LONDONS BEDSTE 
LOPPEMARKED
De seneste år er området Shoreditch i 
Østlondon røget helt i top på hipster-
barometret og er stadigvæk stedet, hvor al 
undergrund inden for mode, musik, kunst 
og kultur kommer op til overfladen. Spital-
fields Market har eksisteret i mange år, 
men har fået en renæssance og er nu it-
stedet for Londons kunst-crowd. Her find-
er du upcoming kunstnere blandet med 
vintage-tøj, bøger, high-end fashion og 
god mad. Derudover er der gratis tango-
undervisning på torvet hver søndag.

 SPITALFIELDS MARKET 
 Brushfield Street 
 Spitalfields
 London E1 6AA
 www.spitalfields.co.uk

AFTERNOON TEA 
HOS SAVOY
Har du besøgt det berømte kagebord  
på D’Angleterre i København, så ved du, 
hvad der venter dig til afternoon tea på 
Hotel Savoy. Det er storslået og klassisk 
engelsk med viktorianske møbler, et sort 
flygel i midten af rummet og elegant por-
celæn. Afternoon tea er en 150 år gammel 
tradition, og det tager man meget højtide- 
ligt her på Savoy, som er kendt for sin fan-
tastisk gode service. Glæd dig til agurke-
sandwich, friskbagte scones med clotted 
cream og små kunststykker af kage fra 
hotellets konditor og chocolatier. 

 
 HOTEL SAVOY LONDON
 Strand
 City of London
 WC2R 0EU
 www.fairmont.com/savoy-london

KLASSISKE KONCERTER 
MED VERDENS 
DYGTIGSTE MUSIKERE
I stedet for at se en af Londons mange, 
musicals kan du med fordel bevæge dig 
væk fra teatergaderne og om i nabogaden,  
Wigmore Street, hvor du finder den gamle 
koncertsal Wigmore Hall. Her kan du op-
leve nogle af verdens bedste klassiske 
musikere og høre både kammerkoncerter 
og moderne klassiske værker. Mange loka- 
le Londoners besøger ugentligt det histo-
riske sted, som har eksisteret og fungeret 
som koncertsal i over 100 år, så forbered 
dig på en både lokal og højtidelig oplevelse. 

 WIGMORE HALL
 36 Wigmore Street 
 London
 W1U 2BP
 www.wigmore-hall.org.uk

Big Ben, Downing Street og Westminster Abbey. Har du været i London, har du sikkert også oplevet de klassiske
turistattraktioner. Men den engelske metropol er meget mere end det. Vi giver dig her 10 anderledes og sjove 
oplevelser samt 6 virkelig luksuriøse overnatningsmuligheder i storbyen over dem alle.

– meget mere end Big Ben
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DEN ULTIMATIVE 
SPA-OPLEVELSE
Lad os bare være ærlige – det nytter ikke 
noget at binde an på godt vejr, når man 
skal til London. Og netop derfor skal du 
booke tid i den bedste og lækreste spa i 
byen, nemlig K West Spa. Det smukke 
hotel-spa, som ligger ved Holland Park, 
emmer af overskud, velvære og selv-
forkælelse. Her kan du få massage, gå i 
dampbad, sauna og saltvandsbade eller 
prøve sneparadiset, som giver dig den 
sunde varm/kold-terapi med skiftevis hede 
og iskolde rum. Start dagen her, og du har 
energi nok til resten af året! 

 
 K WEST HOTEL & SPA 
 Richmond Way
 London W14 0AX
 www.k-west.co.uk

NATKLUB FOR 
DE INDVIEDE
Vi befinder os i det hippe kvarter i London, 
Shoreditch – langt væk fra neondiskoteker 
med mainstream musik og farverige drinks. 
Godt gemt mellem to butikker, nede i en 
kælder ligger Nightjar. Her er stemningen 
høj, musikken er jazzet, og pigerne og dren- 
gene er klar på en skål. Den rå og moderne 
indretning og de virkelig gode cocktails gør 
stedet til den perfekte venue til din lørdag 
aften i London. Her tager man sit lidt pæ-
nere tøj på og snakker med hinanden, 
mens man nyder følelsen af, at kunst, kul-
tur og fest går op i en højere enhed. 

 BAR NIGHTJAR
 129 City Road
 London
 Greater London EC1V 1JB
 www.barnightjar.com

HOTDOGS OG 
CHAMPAGNE
Hvem kan ikke lide champagne? Og hot-
dogs? Det kan de fleste, så hvorfor ikke 
blande de to sammen i ét måltid? Bubble- 
dogs er først og fremmest en champagne-
bar, der serverer cirka 30 forskellige slags 
fransk champagne og mousserende vine. 
Med til dit glas får du også her en gourmet-
hotdog til at stille sulten. Vælg eksempelvis 
en Buffalo (deep-fried, serveret med buffalo 
sauce), en New Yorker (sauerkraut og løg) 
eller en K-Dawg (røde bønner, pasta og 
kimchi). Den hippe bar tager ikke imod bord- 
bestilling, så der kan forekomme ventetid.

 BUBBLEDOGS
 70 Charlotte St
 London W1T 4QG
 www.bubbledogs.co.uk
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