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Naturhistorisk Museum
Fra det øjeblik du træder ind i den katedrallignende hall og 
ser skelettet fra en blåhval hænge ned fra loftet ved du at her 
er der tale om et særligt museum. ‘Naturhistoriens katedral’ 
omtales stedet undertiden, og det er et af Storbritanniens 
allermest besøgte museer. Samlingerne omfatter over 80 
millioner udstillede genstande, heriblandt adskillige indsam-
let af Charles Darwin. Museet er særligt kendt for sin udstil-
ling af dinosaur-skeletter.

Praktisk: Som mange af Londons øvrige museer er entreen 
gratis, men donationer velkomne. Husk at adgang kræver 
online tidsbestilling på forhånd. Fra tid til anden lægges hus til 
midlertidige kommercielle udstillinger – f.eks. den årlige 
fotoudstilling Wildlife Photographer of the Year.

London - byen, du 
aldrig bliver færdig med

De 6: Englands hovedstad er med sine røde busser, 
sorte taxaer og ældgamle undergrundsbane helt sin 
egen. Og uudtømmelig for gode oplevelser. Her er 

seks herlige attraktioner.

Musical i West End
Få andre byer i verden byder på samme 
udvalg af musicals som London. De længst 
opførte er Les Miserables og Phantom of The 
Opera, som har spillet siden hhv. 1985 og 
1986. En lang række kendte musikere og 
bands har desuden lagt musik til forskellige 
nyere musicals. Flere af disse opføres fortsat 
– blandt andet: Tina (Tina Turner), Mamma 
Mia (Abba) og Get Up, Stand Up (Bob 
Marley). Allermest populære – målt i 
antallet af solgte billetter (2021) – er dog: 
Mary Poppins, The Lion King og The Prince of 
Egypt. Lidt længere nede på samme liste 
finder man nyere opsætninger som Wicked, 
Frozen og Back to the Future.

Praktisk: Alle shows opføres på teatre i 
Londons West End kvarter (mange af dem 
nær Leicester Square). Billetter koster typisk 
fra 15 pund (begrænset udsyn) og op til 150 
pund (forreste række midt for).

TEKST OG FOTO AF JAKOB ØSTER, REJSER@WUNDERKIND.DK

Dagstur 
til Oxford

Fra Londons 
Paddington station 

kan du på under en 
time tage toget til ‘De 

drømmende spirs by’. Her 
kan du besøg verdens næstæld-

ste universitet, hvis imponerende 
bygninger har sikret byen sit poetiske 
slogan. Besøg også universitetsbiblio-
teket Radcliff Camera og Blackwell-
boghandlen med den enorme 
Norrington-bogsal med mere end 
160.000 bøger fordelt over næsten fem 
hyldekilometer. Til sidst kan du - hvis 
du ellers kan finde vej gennem de 
smalle gyder der leder dertil - snuppe 
en pint eller kop kaffe i Turf Tavern, 
som er en af Oxfords ældste pubber.

Praktisk: Englands togdrift varetages af 
private firmaer. Selskaberne Great 
Western Railway og Chiltern Railways 
opererer på ruten mellem London og 
Oxford. En returbillet hos førstnævnte 
koster ca. 10 pund, hvis den er booket i 
god tid.

Langs Themsen
Næsten alle turister i London 
starter med at sætte kursen 
mod Londons ikoniske hjerte 
med Big Ben, parlamentet og 
London Eye. I stedet for at 
fortsætte derfra med tube eller rød 
dobbeltdækkerbus anbefales en rask 
gåtur langs Themsen og frem til Tower of 
London. Her kan du langs flodens sydlige bred 
både besøge kunstmuseet Tate Modern og 
Globe-teatret, som opsatte Shakespeares 
teaterstykker. Tag også en afstikker omkring 
Borough Market, som er opført under et par af 
Londons karakteristiske jernbanebroer. Mar-
kedspladsen daterer helt tilbage til det tolvte 
århundrede og stedet er dermed blandt verdens 
ældste madmarkeder. I dag sælges eksklusive 
specialiteter, som vi kender det fra Torvehaller-
ne i København. Ikke langt derfra kan du 
besigtige skyskraberen The Shard, som inden 
Storbritanniens udmeldelse var den højeste 
bygning i EU. Vandreturen afsluttes til sidst med 
at gå over den ikoniske Tower Bridge.

Praktisk: Den beskrevne gåtur fra Big Ben til 
Tower of London er ca. 4,5 kilometer lang, og de 
fleste bruger 2-3 timer på turen inkl. stop 
undervejs.

Kanalmuseet
Hyggeligt, lille museum, 
hvor man får historien 
om Londons vidt 
forgrenede kanalsystem. 
Om hestene der trak de 
fladbundede kanalbåde, 
om udfordringerne ved 
at fragte farligt gods, og 
om de mennesker, der 
boede og arbejdede på 
kanalerne. Du kan også 
komme ombord på en af 
bådene og museet er 
selvfølgelig beliggende 
ved en kanal, hvor adskil-
lige både ligger forankret.

Praktisk: London Canal 
Museum ligger blot fem 
minutters gang fra King’s 
Cross St Pancras under-
grundsstationen. Entre 
koster 6 pund pr voksen og 
3 pund pr barn eller 14 
pund for en familie. Åbent 

onsdag-søndag.

Harry Potter Studio Tour 
Enhver med blot den mindste interesse for JK Rowlings univers bør ikke snyde sig selv for 
denne oplevelse beliggende i Londonforstaden Leavesden. Rundturen foregår i de filmstu-
dier, der er blevet brugt under optagelsen af de otte Harry Potter film, og man får mange af 
de originale kulisser at se. Undervejs kan du blandt meget andet stifte bekendtskab med 
Storsalen i Hogwarts, Diagonalstræde, Hogwarts-Ekspressen, den Forbudte Skov, Ligu-
stervænget og Dumbledores kontor.

Praktisk: Billetter skal bestilles online og i god tid. Entre koster 50 pund pr voksen og 40 pund pr 
barn, eller 159 pund for en familie på to voksne og to børn. Bemærk at det kan tage op til to 
timer med offentlig transport at komme til studierne fra det centrale London.

STIK AF SAMMEN
Lad jer rive med af badehotelstemningen

– helt tæt på naturen

Når hverdagen buldrer derudaf, 
kan dovne dage sammen gøre underværker.

Vi byder jer velkommen fra kl. 14.00, 
og herefter er der fri adgang til vores Fit & Relax-

område under hele dit ophold, mens skov og strand 
venter lige uden for døren.

Om aftenen venter en dejlig gastronomisk oplevelse 
bestående af en spændende 3 retters sæsonmenu 

inkl. kaffe suppleret af en lækker vinmenu.

Efter en god nats søvn i lyse lækre værelser 
står I op til vores helt store morgenbord.

Pris pr. person/nat i delt dobbeltværelse

Weekend kr. 1.076,- u/vinmenu 
– m/vinmenu (velkomst + 3 glas) kr. 1.376,-

Hverdage kr. 1.243,- u/vinmenu 
– m/vinmenu (velkomst + 3 glas) kr. 1.543,-

Helt 
tæt på

Hele Danmarks mødested
Nyborg Strand    |   Østerøvej 2    |   DK 5800 Nyborg    |  Læs mere på nyborgstrand.dk   

Book ophold på 65 31 31 31 eller nyborgstrand.dk


