
Invånare:
7,4 miljoner

Valuta:
GBP – Brittisk Pund.

Öppettider:
Affärer har vanligtvis öppet 
dagligen 9 -18 med vissa 
avvikelser.

Shopping:
Oxford Street – Londons mest 
kända shoppinggata.

Harrods – varuhus som 
erbjuder allt från kläder till 
leksaker.

Covent Garden – ett stort 
område med mycket 
småbutiker till ungdomar.

Nattliv:
Sugar Reef – stor 
klubb/restaurang i Soho.

The Zoo Bar – känd nattklubb 
vid Leicester Spuare.

Sound – stor nattklubb vid 
Leicester Square.
Egg – mycket populär nattklubb 
vid King’s Cross.
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LONDON
FOTBOLLSRESA TILL TOTTENHAM
London är perfekt att åka till på fotbollsresa och är en gigantisk stad 
som i princip aldrig sover. Bokar du en fotbollsresa till Tottenham bör 
du boka tidigt för att garanteras biljetter. Intresset för Spurs i Sverige är 
väldigt stort och det märkt tydligt på antalet fotbollsresor vi säljer till 
Tottenhams hemmamatcher på White Harte Lane. Både till ytan räknat 
och till antalet invånare räknas London som den näst största staden 
inom EU. Det är också en av de mest besökta städerna i världen. Inte 
undra på det. London är en historiskt mycket spännande stad som 
samtidigt ståtar med att vara en av de modernaste i världen, på en och 
samma gång.

Drottningens hemstad är en av världens mäktigaste städer som 
erbjuder det mest. När du är på din fotbollsresa i London ska du även 
passa på att ta kort på sevärdheter som Big Ben, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, Tower Of London, Tower Bridge, fotbollsarenorna 
samt de stora torgen som är en riktig träffpunkt för London-bor och 
turister. Här går det inte att missa alla pubar, restauranger, barer, 
butiker - stora som små, fotbollsklubbar, kändisar, de röda telefon 
kioskerna mm.

Klimatet i London är starkt påverkat av det omgivande havet och 
betecknas som maritimt. Somrarna är milda och behagliga med en 
medeltemperatur om runt 21 grader under dagen. På vintrarna är 
vädret ofta kyligt och rått. Temperaturen faller sällan under 0 grader, 
men det händer att det snöar.
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https://www.beresor.se/fotbollsresor-tottenham/
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WHITE HART LANE
White Hart Lane är en fotbollsarena belägen i Tottenham, norra London, och 
hemmaarena för fotbollsklubben Tottenham Hotspur FC. Arenan, som byggdes 1899, 
har idag en kapacitet på 36 240 sittande. Publikrekordet är på 75 038 åskådare, från en 
match mot Sunderland AFC i FA-cupen 1938. Arenan kallas av supportrarna för The 
Lane.

I Northumberland utvecklingsprojekt ingår en föreslagen arena med kapacitet på 56 250 
åskådare som är tänkt att ersätta White Hart Lane som hemmaarena för Tottenham 
Hotspur.

FOTBOLLSBILJETTER TILL TOTTENHAM

TOTTENHAM

Namn:
White Hart Lane

Byggdes:
1900

Kapacitet:
36 200 sittplatser

Klubb:
Tottenham Hotspurs

Startades:
1882

Klubbfärger:
Blå & Vit

Adress:
Bill Nicholson Way 
748 High Road 
Tottenham 
London N17 0AP

https://www.beresor.se/fotbollsresor-tottenham/
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Hur hittar jag till White Hart Lane?

TRANSFER
Arenan nås lättast med tunnelbana. Tag tunnelbana Victoria Line och stig av vid 
Seven Sisters. 

FLYGPLATS
Heathrow ligger ca 40 km från arenan. 
Stansted, Luton och Gatwick ligger ca 50 km från arenan. 

TUNNELBANA
Heathrow ligger ca 30 km från arenan. 
Stansted, Luton och Gatwick ligger ca 50 km från arenan. 
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SEVÄRDHETER

BIG BEN OCH HOUSE OF PARLIAMENT
Big Ben, klocktornet vid parlamentshuset är ett av Londons mest kända riktmärken och en av de absolut 
största turistattraktionerna i staden. Big Ben ringde för första gången över London den 31 maj 1859 efter 
att det nya parlamentshuset byggts upp efter en brand 1858. Klocktornet reser sig hela 96,3 meter över 
marken och minutvisaren är 4,3 meter lång. Big Ben är ett måste att besöka för dig som är i London för 
första gången. Tyvärr är det inte möjligt för turister att gå upp i klocktornet men fotomöjligheterna från 
marken är bra. För den som vill besöka House of Parliment (Parlamentshuset) och se lagar klubbas 
igenom eller gå på guidade turer går detta dock bra.

WESTMINISTER ABBEY
I Westminster Abbey har de brittiska kungligheterna krönts sedan 1000-talet. Den nuvarande vackra 
gotiska kyrkan, som idag finns på UNESCOs världsarvslista uppfördes dock på 1200-talet och sedan dess 
har King Edwards kungastol använts vid varje kröning. Även kungliga bröllop har hållits här och det är i 
Westminster Abbey som Prins William och hans Kate gifte sig den 29 april 2011. Det var det 16:onde 
kungliga bröllopet i Westminster Abbey genom tiderna. Förutom kröningar, bröllop och dop är det också i 
Westminster Abbey som kungligheter begravts. Här ligger även stora män så som Isaac Newton, Charles 
Darwin och Charles Dickens begravda.
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BUCKINGHAM PALACE
Buckingham Palace är en av de populäraste attraktionerna för turister i London att besöka och är Queen 
Elisabeths officiella bostad. Här bor också henne man Prince Philip Duke of Edinburgh, Prince Andrew the 
Duke of York, Prins Edward the Earl of Wessex och hans fru Sophie the Countess of Wessex. Om Queen 
Elisabeth är hemma är flaggan hissad. Palatset i sig är en upplevelse utifrån men för den som vill uppleva 
mer brukar ”Changing of The Guard” cermonin vara uppskattat. Den brukar hållas varje dag sommartid, och 
varannan dag vintertid kl 11.30 men ställs in om det är dåligt väder. Under sommaren, mellan juli och 
september kan man också gå på guidade turer inne i palatset. Dessa brukar ta 2-3 timmar. Missa inte heller 
Queen’s Gallery där konstföremål och andra skatter visas upp. Dessa föremål tillhör staten men skyddas av 
Queen Elisabeth.

PICCADILLY CIRCUS
Ett måste för Londonturisten är ett besök på ett av Londons mest välkända kännetecken – Piccadilly Circus. 
Inte minst för att kunna nynna lite lätt på Pernilla Wahlgrens schlagerklassiker. Här hittar du Shaftesbury 
Memorial, fontänen med Eros på toppen som är en populär möteplats för Londonbor och turister. Här finns 
också neon reklamskyltarna – båda vilka genom tiderna förevigats många gånger genom turisternas 
kameror. Runt omkring Piccadilly Circus finns också stora varuhus värda ett besök, inte minst Lillywhites som 
säljer sportkläder och sportutrustning på 6 olika våningar. För den som är sugen på mer shopping ligger 
stora shoppinggator som Regents Street, Oxford Street, Bond Street och Carnaby Street inom 
promenadavstånd.

LEICESTER SQUARE
Detta torg, som uttalas ”Lester Square” bjuder på liv och rörelser för Londons alla turister, här finns 
biografer, restauranger och nattklubbar i överflöd. För den som vill hänga med lokalbefolkningen är 
Leicester Square kanske inte rätt plats. Det är dock oftast här som de stora filmpremiärerna håller hus och 
har du tur får du se stora Hollywoodstjärnor på nära håll. Om du inte ser dem i person kanske du hittar dem 
på marken där plattor med välkända stjärnors namn ligger utspridda.
Leicester Square är en bra utgångspunkt om du ska gå på teater i West End och det är också här tkts ligger. 
Här kan du köpa rabatterade biljetter till kvällens föreställningar men kom tidigt, kön brukar ringla sig lång 
när tkts öppnar. Det finns många biljettombud runtomkring i West End, risken är dock stor att du blir lurad 
så se till att du köper dina biljetter från den officiella biljettförsäljaren tkts som drivs av the Society of 
London Theatre. Tkts är bra för dig som är något flexibel med vad du kan tänka dig att se, har du specifika 
önskemål är det bra om du bokar biljetter i förväg eftersom de mest populära föreställningarna kan ha sålts 
slut.


