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Resan till London
-

kultur, historia, nöjen och shopping i världens mesta huvudstad

London, den brittiska världsstaden, är välkänd för de flesta. Staden har haft en enorm betydelse för ekonomi,
kultur, musik och politik som sträckt sig långt ut över de vågor som skvalpar mot de dimhöljda brittiska öarnas
stränder. De möjligheter och infallsvinklar som staden bjuder är oändliga. ”Den som är trött på London är trött på
livet”, som den i frågan om Londons dragningskraft ofta citerade Dr Samuel Johnson konstaterade redan på
1700-talet.
Denna Londonresa är upplagd för såväl den resenär som kommer till Storbritanniens huvudstad för första gången,
som för den som besökt London många gånger tidigare men kanske inte hunnit med att komma så långt bortanför
shoppingen på Oxford Street, teatrarna i West End och turisthorderna runt Piccadilly Circus.
På den här resan ska vi besöka de kända miljöerna och monumenten, men också ta oss bortom de vanliga
turiststråken och strosa runt i det historiska London. Vi kommer att uppsöka Shakespeares och drottning
Elisabeths, Dickens och drottning Victorias, Tony Blairs och Harry Potters London och se de miljöer där berömda
författare skrev sina verk och se var deras fiktiva gestalter höll till.

Vi kommer att hitta till torg, gränder och prång där kulturpersonligheter och gycklare, advokater och skurkar,
tiggare och prinsar, levde i det London som en gång var deras. Vi kommer att leta oss fram till Londons äldsta
pubar och insupa atmosfären av tider och miljöer som flytt. Tid för shopping och teaterbesök blir det också.
ÖVERSIKTSPROGRAM
Dag 1. Morgonflyg från Stockholm Arlanda till London. Reseledning från incense och buss möter. Buckingham Palace, Houses
of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall, 10 Downing Street, Trafalgar Square. Lunch under dagen, välkomstmiddag på
kvällen.
Dag 2. Promenad från Bloomsbury via Inns of Court till Fleet Street. Sir John Soane’s Museum. Temple Church. Ye Olde
Cheshire Cheese. Lunch under dagen. Middag på egen hand. Möjlighet till musikal eller teater.
Dag 3. Promenad genom City of London från Bishopsgate till Southwark. Leadenhall Market, The Guildhall, Smithfield Market,
St Paul’s Cathedral, Millenium Brigde, Borough Market. Lunch under dagen. Middag på The George Inn.
Dag 4. Dag till förfogande för gemensamt besök på museum eller The Tower. Gemensam trerättersmiddag på kvällen.
Dag 5. Ledig förmiddag för shopping mm. Under eftermiddagen transport till London Heathrow för flyg till Sverige.
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RESANS PROGRAM
Dag 1. Morgonflyg från Stockholm Arlanda till
London (ca 2 timmar). Reseledning från incense
och buss möter.
Det officiella, politiska och ceremoniella London.
Efter transporten från Heathrow in till centrala
London rivstartar vi vårt program genom att bese
det officiella, pampiga och grandiosa London. Vi
börjar i det gamla imperiets hjärta med drottningens
hem, Buckingham Palace. Faktiskt inte så
gammalt som kungligt palats, den första brittiska
regent som flyttade in här var drottning Victoria på
1830-talet, men ändå själva symbolen för den
brittiska monarkin i med- och motgång. Från
drottningens hemvist beger vi oss till de folkvaldas.
Vi promenerar från Houses of Parliament i Palace
of Westminster (med sitt välkända klocktorn känt
som ”Big Ben”) förbi Westminster Abbey, den
kungliga krönings-, bröllops- och begravningskyrkan,
ursprungligen grundad av Edvard Bekännaren på
1000-talet.

På andra sidan Themsen reser sig det moderna
Londons mest iögonfallande konstruktion, London
Eye. Vi vandrar vidare genom det officiella
Storbritanniens hjärta, regeringskvarteren kring
gatan Whitehall. Vi passerar premiärministerns
berömda adress 10 Downing Street, Cenotaphen,
monumentet som hedrar Storbritanniens stupade
soldater, och Banqueting House, den enda
kvarvarande byggnad av det kungliga palats, kallat
just Whitehall, som en gång låg här. Här utanför
avrättades Charles I 1649. Men han har fått
återupprättelse genom att få stå staty där Whitehall
går upp mot maffiga Trafalgar Square med amiral
Nelson högt upp på sin pelare. Torget är en
samlingspunkt för Londonborna för demonstrationer
och nyårsfirande, och härifrån utgår The Mall,
paradgatan som leder åter till Buckingham Palace.
Lunch intas under promenaden.

Välkomstmiddag på trevlig kvarterspub i våra
hemmakvarter.

Dag 2. Författarnas, advokaternas och
skurkarnas London. Idag inleder vi med att se oss
omkring i våra hemmakvarter, området
Bloomsbury, Londons akademiska hjärta och hem
för institutioner som British Museum, British Library
och London University College. Vi strosar runt en
stund i de parker och de tjusiga georgianska
terrasshus som var hem för medlemmarna i
Bloomsburygruppen, den lösa samling av
bohemiska och radikala författare, journalister,
konstvetare och andra som samlades kring Virginia
Wolf på 20- och 30-talen, den grupp som ”lived in
squares, but loved in triangles”… Vi strövar sedan
vidare genom kvarter där en gång Charles Dickens
bodde till de något hemlighetsfulla och slutna Inns
of Court, de medeltida kollegier eller
yrkessammanslutningar som alla advokater i
England och Wales fortfarande måste tillhöra. Vi
tittar innanför murarna på Gray’s Inn, där
Shakespeare än gång spelade och Dickens
arbetade. Vi hittar också en av Londons mer
undangömda pubar, the Mitre, där det sägs att
drottning Elisabeth (den första) ska ha dansat en
midsommarafton, och Lincoln’s Inn, som räknar bl a
Margaret Thatcher, Tony Blair och hans fru Cherie
till sina medlemmar. I närheten hittar vi ett av
Londons mest charmiga och excentriska museer,
Sir John Soanes museum. Sir John Soanes var en
framstående arkitekt under slutet av 1700- och
början av 1800-talet, som lät inrätta sitt hem som ett
museum för arkitektur och han fyllde det med
samlingar av antikviteter, konst, skisser, möbler från
Egypten, Rom, Grekland och andra platser. Ett unikt
ställe. Lunch på pub i närheten av Drury Lane i
teaterkvarteren.
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City of Londons stadshus och administrativa
centrum, en av de få byggnader i dagens London
som är så gammal att Shakespeare skulle ha känt
igen den och plats för många dramatiska
rättegångar, Postman’s Park, där vi i ett hörn finner
ett monument, inte över soldater och krigare, utan
över vanliga människor som offrat livet för att hjälpa
sina medmänniskor i fara, kyrkan St Bartholomew
The Great, en genuin Tudormiljö som använts för
många filminspelningar, samt Smithfield Market,
Londons stora kött- och boskapsmarknad. Här låg
en gång en av Londons avrättningsplatser, där
såväl protestanter som katoliker bränts och också
den skotske frihetshjälten tagits William Wallace
tagits av daga. Lunch.
Vi fortsätter sedan ner mot Royal Courts of Justice
och de gamla tidningskvarteren längs Fleet Street.
Här smyger vi in på gården hos the Inner Temple
och beser den kyrka, Temple Church, som
grundades av tempelriddarna och som figurerar i
Dan Browns bästsäljare Da Vinci-koden. Vi avslutar
på den klassiska puben Ye Olde Cheshire Cheese,
en av Londons äldsta pubar, där Dickens, Mark
Twain, Sir Arthur Conan Doyle och andra författare
druckit.
Ingen gemensam middag denna kväll, men tillfälle
för den som önskar att boka in teater- eller
musikalbesök.
Dag 3. Det historiska City of London. De flesta
turister som besöker London uppehåller sig i
kvarteren i West End, kring Piccadilly Circus och
Leicester Square. Inget fel i det, men då är man ju
faktiskt inte i City of London, utan i City of
Westminster. Idag ska vi utforska ”the golden
square mile”, the City of London, idag världens
finanscentrum men byggt på den stad, Londinium,
som romarna grundade här 43 e kr.

Vi promenerar från Liverpool Street Station, förbi
ett antal kyrkor, bl a Shakespeares församlingskyrka
St Helen’s Bishopgate, i skuggan av en av det
moderna Londons mer framträdande byggnader, 30
St Mary Axe, men mer känd som ”The Gherkin”,
uppfört på platsen för the Baltic Exchange, som
sprängdes sönder av IRA 1992. Ritad av kände Sir
Norman Foster och byggt av Skanska. Vi passerar
också Leadenhall Market, en tjusig viktoriansk
marknad som använts som exteriör i Harry Potterfilmerna, Jamaica Wine House, Londons första
coffee house från 1650-talet, den gränd där
Scrooge i A Christmas Carol hade sitt kontor, gamla
Londonbörsens pampiga byggnad, the Guildhall,

Vidare till kvarteren runt gigantiska St Paul’s
Cathedral, och över The Millenium Bridge till
Southbank, det som en gång, på Shakespeares tid,
var Londons nöjeskvarter dit all opålitlig verksamhet
som björnfäktningar och teaterföreställningar
förvisades.

Här finns idag nykonstruktionen av en elisabetansk
teater, The Shakespeare Globe, men också Tate
Modern, Storbritanniens främsta museum för
modern konst och världens mest besökta
konstgalleri, spektakulärt inrymt i ett gammalt
kraftverk, The Golden Hinde, Sir Francis Drakes
fartyg som han seglade jorden runt med på 1570talet och Borough Market, Londons mest
intressanta matmarknad. Middag på The George
Inn, Londons enda kvarvarande ”couching inn”,
med rötter i medeltiden och ett ställe som både
Shakespeare och Dickens frekventerade.
Under kvällen möjlighet till ”pubcrawl” till några av
Londons mest historiska och atmosfäriska pubar.
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Dag 4. För dem som önskar ordnar vi under denna
dag gemensamt besök på något av Londons alla
intressanta museer, som Tate Modern, British
Museum eller Victoria & Albert, eller guidad visning
av The Tower. Dagsprogrammet anpassas efter
aktuella utställningar eller andra arrangemang.
Gemensam trerättersmiddag på klassisk
Londonrestaurang.
Dag 5. Förmiddagen ledig för shopping eller egna
utflykter. Under eftermiddagen återresa till Sverige
med flyg från London.
PRIS: Ca 8 650 kr per person. Enkelrumstillägg ca
2 000 kr.
RESFAKTA
I Resan till London ingår
•
flyg tur och retur Stockholm Arlanda – London,
•
fyra nätters övernattning i dubbelrum på turisthotell i Bloomsbury, inklusive engelsk frukost,
•
busstransport flygplatsen - centrala London samt mellan sevärdheterna i London,
•
tre luncher och tre middagar, varav en trerättersmiddag, exklusive dryck,
•
informationsmaterial om London, karta, litteraturlista etc,
•
Londonkunnig, engelsktalande reseledning från incense.
I resans pris ingår inte
•
ev teater- eller konsertbiljetter,
•
ev inträden Dag 4,
•
anslutningsflyg i Sverige,
•
måltidsdryck.
I resan ingår ett antal lätta promenader, någon kilometer varje dag. Promenaderna genomförs i lugnt tempo med
många stopp för små föreläsningar och för pauser på caféer och pubar. Bra och promenadvänliga skor behövs.
Programmet med reservation för ändringar pga väder, vind, trafiksituation eller gästernas intressen och önskemål.
Incense program är under ständig uppdatering, utveckling och förbättring. Därför kan resans slutgiltiga program
komma ett se något annorlunda ut.

