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• London • Londons nattliv • Bo, plugga och jobba i London • Whiskyresa i 
Skottland • Paris • New York shopping • Miami • Los Angeles • Sydney • Tokyo • 
Shanghai • Hongkong • Kuala Lumpur • Bangkok • Dubai • Istanbul • Moskva • 
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www.streetsensation.co.uk
Här tar du en virtuell promenad längs 
Londons mest affärstäta gator. Scrolla 
längs den utvalda gatans fasader, välj ut 
en affär och klicka på den för att få fram 
mer text.

www.allinlondon.co.uk
Totalguide till affärerna i London. Du 
klickar på en shoppingkategori och får 
upp en lista med affärsnamn. Klicka vida-
re för att se var affären ligger. Se även: 
S www.londontown.com/shopping

www.talkingcities.co.uk/lon-
don_pages/shopping_main.htm
Bästa butikerna. Du möts av en allmän 
introduktion och en lista med shopping-
kategorier. Klicka dig vidare för mer ut-
förliga texter om de utvalda affärerna.

www.regentstreetonline.co.uk
Här hittar du information om alla affärer 
på Regent Street. Klicka på shopping 
och spana in rea-kalendariet, kartan och 
shoppingplaneraren.

www.londonvisions.com/
main_shopping.htm
Utgår från bilder på gator, affärer och 
marknader. Klicka för mer information.

112
För alla nödfall.

44
Storbritanniens lands-
nummer. För att ringa hit 
från Sverige slår du 0044 
+ telefonnumret utan 

första nollan.

46
Sveriges landsnummer. 
För att ringa hem från 
London slår du 0046 + 
telefonnumret utan första 
nollan.

118 118
Nummerupplysning.

Svenska 
ambassaden
Tel: +44 (0)20 791 764 00,
11 Montagu Place.
S www.swedenabroad.com/london

Vik 
här

5 telefonnummer

5 sajter

Fler guider på nätet Alla guider för 19 kr/månad

✔ Missa inte  
✔ Områden
✔ Marknader

✔ Klassiker
✔ Varuhus
✔ Underkläder

✔ Inredning
✔ Second hand
✔ Böcker & musik
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2008
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Pundet är nere på runt tolv kronor så nu 
finns det inga ursäkter längre. Boka en bil-
lig flygbiljett till vår närmaste världsmetro-

pol London. 
De som säger att man antingen älskar eller ha-
tar den här staden kan inte ha upplevt den på rik-
tigt. Förmodligen har de bara fastnat i folkmassor-
na på Oxford Street. 
För tittar man förbi de självklara turistmålen 
öppnar sig hela världen. Besök hippa marknader, 
idylliska Notting Hill, trendiga shoppingstråk i 
Brick Lane och kändistäta Primrose Hill. Flera av 
de amerikanska kedjorna finns i London, varuhu-
sen är lite lyxigare än hemma och utbudet betyd-
ligt större.
Här finns så gott som allt. Handla exklusivt på 
Harrods eller snorbilligt på Primark. Fynda i coo-
la second hand-butiker runt Spitalfields eller fla-
nera bland stånden i Covent Garden och njut av 

alla gycklare. Prova Manolo Blahniks på Harvey 
Nichols eller promenera på livliga gågatan Car-
naby Street.
Det är bara att välja, London ligger för dina föt-
ter. Men packa bekväma skor!

Text & foto: Susanne Nylén
guider@aftonbladet.se

Pengar
1 pund = cirka 12 kr (december 
2008). Bankomater finns överallt 
men vissa tar en avgift. Butiker-
na använder främst chippet på 
kortet och du behöver inte visa 
legitimation.

Mobil
Svenska mobiler fungerar ut-
märkt överallt utom i tunnelba-
nan där det fortfarande inte finns 
någon mottagning. Mobilope-
ratörerna tar ut en extra kostnad 
när du ringer och tar emot sam-
tal utomlands. Även sms kostar 
mer.

Ta sig runt
Buss är ett trevligt alternativ ef-
tersom du får se mer av staden. 
Kostar två pund att åka. Köp 
gärna tunnelbanekort, antingen 
en-dagars för £ 5,30 eller ett 
Oyster-card för tre pund som du 
fyller på med valfri summa och 
ger kraftigt reducerade priser på 

varje resa. Enkelresa med tun-
nelbanan inom zon 1-2 kostar 
annars fyra pund.

Tider
Ställ tillbaka klockan en timme 
när du landar. Och tänk på att du 
kan shoppa sent. De flesta buti-
ker har öppet till 20 på vardagar 
(många varuhus till 21) och till 
19 på helgerna. Vid jul är öppet-
tiderna ännu generösare.

Prisnivå
London har länge uppfattats 
som dyrt men då pundet gått ner 
ligger kläderna på ungefär sam-
ma prisnivå som hemma. Vissa 
märkeskläder är billigare. Staten 
har dessutom sänkt momsen 
med 2,5 procent efter finanskri-
sen så den är nere i 15 procent 
just nu. Skor kan vara lite dyrare 
(men utbudet större) än hemma 
medan skivor, dvd och böcker är 
billigare.

5 x bra att veta

B+B Belgravia
Dubbelrum från 1 400 kr i ett av 
stadens många nya spännande 
hotell. 

64-66 Ebury Road, 
t-bana: Victoria, 
tel: +44 (0)20 7259 8570.  

S www.bb-belgravia.com 

Base 2 Stay
Prisvärt och centralt beläget i 
South Kensington. Dubbelrum 
från ca 1 300 kr. 

25 Courtfield Gardens, 
t-bana: Earls Court, 
tel:+44 (0)207 244 2255.

S www.base2stay.com

The Hoxton Urban 
Lodge
Ett av de mest prisvärda design-
hotellen, priser från under tusen-
lappen. 

81 Great Eastern Street, 
t-bana: Old Street Station, 
tel: +44 (0)20 7550 1000.

S www.hoxtonhotels.com

Columbus Hotel
Budgethotell med centralt läge. 
Dubbelrum från ca 500 kr. 

141 Sussex Gardens, 
t-bana: Paddington, 
tel: +44 (0)20 7262 0974.

S www.hotels-london.co.uk

Svenska 
sjömanskyrkan
En kvart med t-bana plus fem 
minuters promenad från Ox-
ford Street erbjuder Svenska 
sjömanskyrkan boende på sitt 
gästhem. Billigare än så här går 
knappast att hitta i London: bädd 
i sovsal drygt 300 kr inklusive 
frukost, plats i dubbelrum ca 350 
kr, enkelrum ca 575 kr. Endast 
34 bäddar, så boka i god tid!

120 Lower Road,
t-bana: Canada Water,
tel: +44 (0)20 7237 1956.

S www.sjomanskyrkan.org.uk

Billigast till Stansted
Ryanair flyger till Stansted från 
Stockholm (Skavsta), Västerås 
och från Göteborg City Airport. 
Boka i god tid! Med lite tur kan 
priset landa på några hundralap-
par. Maxvikt 15 kg, och extra-
avgift för att checka in bagage.
S www.ryanair.com

Ta dig till London
Stansted Express avgår var 15:e 
minut till Liverpool Street Sta-
tion, restid ca 45 min. Pris: 210 
kr enkel, 295 kr t/r. Bussar avgår 
tre gånger i timmen hela natten 
till Victoria Station, resan tar ca 
1,5 timme. Pris: 120 kr enkel, 
210 kr t/r. 
S www.stanstedexpress.com

Med reguljärflyg
SAS flyger till Heathrow från 
Arlanda och Landvetter, samt 
till London City Airport från Ar-
landa. British Airways flyger till 
Heathrow från Arlanda. Tur och 
retur från ca 1 300 kr om du bo-

kar i väldigt god tid.
S www.sas.se
S www.britishairways.com

T-banan till city
Landar du på Heathrow avgår 
Heathrow Express var 15:e mi-
nut till Paddington Station, restid 
en kvart. Pris: ca 400 kr t/r. An-
nars går tunnelbanan (Piccadilly 

Line) hela vägen till och från 
Heathrow, kostar runt en fem-
tiolapp.

Till och från Gatwick
Gatwick Express avgår var 15:e 
minut till Victoria Station, resan 
tar en halvtimme. Pris: 210 kr 
enkel, 355 kr t/r. 
S www.gatwickexpress.com 

5 x flyga hit

5 x boende

Covent Garden.

Soho.
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Marks & Spencer
Engelsmännens Åhléns. Twiggy 
är ett av varuhusets frontan-
sikten. Inredning och populär 
matavdelning blandas med både 
säsongens klädkollektioner och 
klassiska snitt från varuhusets 
egna märken. Inte direkt för den 
mest vågade utan bredare smak 
för alla åldrar.

Finns i stort sett överallt.
T-bana: t ex High Street Ken-

sington och Bond Street.

Selfrigde & Co
En dröm för alla fashionlovers. 
Herravdelningen på första vå-
ningen är utöver det vanliga. Här 
finns alla de stora designermär-
kena för män och kvinnor. Stor-
slagen parfym-  och väskavdel-
ning på entréplanet. Testa sushi 
på rullande band i mathallarna. 

Detta varuhus är en klassiker 
och Oxford Streets stolthet.

400 Oxford Street.
T-bana: Bond Street, Marble 

Arch.

Harrod´s och
Harvey Nichols
Engelsmännens NK. Ligger 
båda ett stenkast från varandra i 
Knightsbridge. Exklusivt och gla-
mouröst så det förslår. Harrod´s 
är mer klassiskt medan Harvey 
Nichols har de senaste kollektio-
nerna. Missa inte The Food Halls 
på Harrod´s eller att unna dig en 
manikyr (champagne ingår) på 
Harvey Nichols.

T-bana: Knightsbridge.

Debenhams
Ligger på rad på Oxford Street 
bredvid minst lika populära va-

ruhusen House of Fraser (lyxigt!) 
och John Lewis (här finns allt!). 
På Debenhams ryms festklän-
ningar, heminredning, elektro-
nik, lyxiga märken och flera kläd-
kedjor. Har ofta bra erbjudanden. 
Testa att bli sminkad gratis på 
kosmetikaavdelningen.

334-348 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Liberty
Shoppa med ögonen men inte 
med plånboken. Fantastisk bygg-
nad i Tudorstil där det är under-
bart att bara strosa omkring på 
de olika avdelningarna. Många 
vinklar och vrår som är värda ett 
besök. Testa inte minst Dipty-
quedofterna i det lilla, bakre rum-
met mot Carnaby Street.

Great Marlborough Street.
T-bana: Oxford Circus.

5 x varuhus
Oxford Street/
Regent Street
De stressigaste och mest full-
packade shoppinggatorna. Här 
finns de flesta varuhusen och 
affärskedjorna. Gör en avstickare 
till mysiga St Christopher’s Place 
snett bakom Selfridges eller spa-
na in de exklusiva butikerna vid 
Bond Street.

T-bana: Marble Arch, Oxford 
Circus, Bond Street, Tottenham 
Court Road, Piccadilly Circus.

Kensington/Chelsea
Finare områden och betydligt 
lugnare än Oxford Street. High 
Street Kensington är ändå en av 
Londons populäraste shopping-
gator med de flesta butiksked-
jorna man vill åt. Mysiga kaféer 
och pubar i området uppmuntrar 
till sköna pauser. King´s Road 

är snäppet ännu lyxigare. Mitt 
emellan ligger Knightsbridge 
med varuhus som Harvey Nic-
hols och Harrod´s.

T-bana: High Street Kensing-
ton, Sloane Square, Knighstbrid-
ge, South Kensington.

Covent Garden
Turisttätt men mysigt område 
med härliga små butiker i pavil-
jongerna. Sök dig med fördel 
mot Neal Street (med massor av 
skor) eller Long Acre för större 
utbud. Missa inte Pauls Smiths 
huvudbutik på Floral Street.

T-bana: Covent Garden, Tot-
tenham Court Road.

Soho
Porr, kitsch, second hand, inred-
ning och skivor. Här finns nästan 
allt i ett virrvarr av prylbutiker i 

den rektangel som utgör Soho. 
Fynda böcker och roliga kort. 
Börja förslagsvis med klädbu-
tikerna på Carnaby Street och 
jobba dig inåt, neråt. Gaytätt på 
Wardour Street.

T-bana: Oxford Circus, Pic-
cadilly Circus, Tottenham Court 
Road, Leicester Square.

Shoreditch/Brick Lane
Hetaste uppstickaren. East End 
har blivit modets och konstens 
nya centrum. De gamla fattig-
kvarteren i Shoreditch rymmer 
nu en mängd butiker med trendi-
ga märken. På Brick Lane, en av 
Shoreditchs huvudgator, ryms 
många gallerier och små butiker.

Brick Lane, Hoxton Street, 
Commercial Street.

T-bana: Whitechapel.

5 x shoppingområden

Liberty ligger i en fantastisk byggnad i Tudorstil.Promenadvänliga Carnaby Street i Soho.
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Primark
Varuhuset som slår alla försälj-
ningsrekord. Kläder som följer 
trenderna, skor och inredning till 
galet låga priser. Ta en nätpåse 
vid entrén och räkna sedan med 
att du snabbt kommer att fylla 
den. Fynda underkläder, klän-
ningar och barnkläder till vrak-
priser även om kvaliteten kanske 
inte är den bästa. Gå helst hit på 
förmiddagen en vardag då det är 
mindre folk.

499-517 Oxford Street.
T-bana: Marble Arch för den 

största butiken i början på Ox-
ford Street. Finns en till butik i 
Kings Mall i Hammersmith.

Whole Foods
Fantastisk matbutik som änt-
ligen har kommit till London. 
Kändisarnas favoritkedja i Holly-
wood som nu finns i Kensington. 
Ta ett smakprov i ostrummet, 
frestas av chokladdisken, blanda 

eget jordnötssmör eller handla 
roliga kryddor i fina burkar. Här 
finns allt för matälskaren. Missa 
inte den stora restaurangdelen 
på övervåningen med massor av 
olika alternativ.

63-97 Kensington High Street.
T-bana: Kensington High 

Street.

Westfield
Nyöppnat gigantisk köpcentrum 
där alla de stora kedjorna och 
varuhusen finns samlade. Känns 
nästan lite futuristiskt med alla 
vinbarer, kaféer och lekhörnor 
med Playstation. Hela 256 bu-
tiker under ett tak vilket passar 
perfekt en regnig dag i London.

Ariel Way, Shepherd´s Bush.
T-bana: Shepherd´s Bush.

Top Shop
De trendigaste kläderna, skorna 
och accessoarerna i ett härligt 
potpurri i flera plan. Räkna med 

ett par timmar i den här gigan-
tiska butiken. Top Man på över-
våningen, godis och roligt pyssel 
på entréplan och tjejkläder i ett 
oändligt utbud på nedre plan. 
Har bland annat ett designsam-
arbete med Kate Moss.

214 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Boots
Fantastisk apotekskedja med allt 
för ansikte, hår och kropp. Otro-
ligt sortiment med de största 
skönhetsmärkena. Gå runt och 
smörj, lukta, testa. Den omskriv-
na mirakelkrämen ”Protect & 
Perfect Beauty Serum” kommer 
från Boots egna serie No7.

Finns överallt. Bland annat 
Kensington High Street och Ox-
ford Street.

T-Bana: Kensington High 
Street, Oxford Circus, Bond 
Street.

Portobello Market
Antikviteter, kläder, smycken, 
grönsaker och mycket annat 
längs Portobello Road på lörda-
gar. Indelat i sektioner. Det är här 
Hugh Grant går i filmen ”Notting 
Hill” när årstiderna ändras. Men 
bäst är de små butikerna på tvär-
gatorna alla andra dagar när det 
är mindre folk. Mycket second 
hand. Hit går stylister och mode-
medvetna på fredagar för att 
hitta det bästa inom vintage.

Portobello Road.
T-Bana: Notting Hill Gate, 

Westbourne Park.

Camden Lock Market
Lite mer alternativ marknad med 
mycket söta dofter. Bohemisk 
med en stark känsla av det gam-
la punkiga London. Lite sunkigt 
men charmigt och här kan man 
ibland pruta i stånden. Öppet sju 
dagar i veckan.

Camden High Street, Chalk 

Farm Road.
T-bana: Camden Town, Chalk 

Farm.

Spitalfields Market/
Brick Lane Market
Spitalfields har antikviteter och 
vintage på torsdagar och mode 
och konst på fredagar. Endast 
butiker öppna lördagar. Alla 
stånd och butiker öppna sönda-
gar. Med rätta en mycket popu-
lär marknad.

Ett stenkast bort finns hippa 
Brick Lane Market där unga 
designers säljer sina kreationer 
på söndagar mellan kl 8 och 15. 
Ganska dyrt, men plaggen är väl-
gjorda och trendiga.

Brick Lane och Commercial 
Street.

T-bana: Liverpool Street, Ald-
gate Street.

Covent Garden
Covent Garden Piazza har varit 

en marknadsplats sedan slutet 
av 1600-talet. Gycklare, gatu-
musikanter och komiker spexar 
i en salig blandning kring stån-
den i paviljongerna. Konst- och 
hantverksmarknad med roliga 
smycken. Antikviteter på mån-
dagar. Ta en paus på puben en 
trappa upp med en härlig bal-
kong.

T-bana: Covent Garden.

Dover Street Market
Egentligen mer ett boutique-
varuhus än en marknad. Här är 
det exklusivt, väldigt dyrt och 
de hetaste designermärkena 
hänger på galgarna. Roligt och 
inspirerande att bara gå runt 
och titta även om du inte har 
råd att handla. Från början ett 
litet tankefoster hos Comme des 
Garçons Rei Kawakubo som väx-
te till detta udda varuhus.

17-18 Dover Street.
T-bana: Green Park.

5 x missa inte 5 x marknader

Portobello Road lever upp ordentligt på helgerna.Top Shop-butiken kan ta flera timmar att ta sig igenom.
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Uniqlo
Mycket populär japansk kedja 
med snygga basplagg till bra 
priser. Har då och då olika desig-
nersamarbeten. Satsa framför-
allt på att köpa cashmeretröjor 
och koftor med helt överkomlig 
prislapp.

311 Oxford Street (flagg-
skeppsbutiken).

T-bana: Oxford Circus.

Desigual
Desigual är redan lite ett av 
hushållsnamn för spanjorerna. 
Det här är den enda butiken i 
Storbritannien. Roliga, moderna 
kläder som vågar sticka ut. Pas-
sar framförallt den ungdomliga 
generationen. Och dessutom till 
helt okej priser.

222 Regent Street.
T-bana: Oxford Circus.

Zara
Spansk butikskedja som tog 
över förstaplatsen från H&M 
för några år sedan som Euro-
pas största klädeskedja sett till 
omsättningen. Luftiga blusar i 
chiffongtyg, prisvärda skor och 
billiga basplagg.

242-248 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Mango
Ytterligare ett spanskt märke 
som har blivit omåttligt populärt. 
Lite dyrare än Zara. Penelope 
Cruz är ett av butikskedjans an-
sikten utåt.

106-112 Regent Street.
T-bana: Piccadilly Circus.

COS
H&M:s lyxiga butik som kons-
tigt nog ännu inte finns i Sverige. 
Står för Collection of Style och 
satsar på minimalistiskt och ele-
gant snitt. Neutrala basplagg för 
en vuxnare målgrupp som är be-
redd att spendera mer.

222 Regent Street.
T-bana: Picadilly Circus.

5 x coola utländska kedjor

Dorothy Perkins
Var lite trist för några år sedan 
men är nu en riktig uppstickare 
på marknaden. Trendiga kläder 
till bra priser och bra accessoar-
avdelning.

193 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Oasis
Finns nu även i Stockholm men 
har bättre priser i London. Fest-
klänningar och glittriga toppar 
blandat med trendriktigt var-

dagsmode. Fina smycken och 
skor.

288-294 Regent Street.
T-bana: Oxford Circus.

Next
Lite vardagligare kläder för dam 
och herr. Mängder av skor, väs-
kor och kläder till bra priser. Po-
pulär barnavdelning. Har även 
inredning.

201-203 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Warehouse
Här kan du alltid hitta något kul 
till partyt. Satsar mycket på fest-
liga klänningar och har även kol-
lektioner i lite ungdomligare stil.

19-21 Argyll Street.
T-bana: Oxford Circus.

French Connection
Lite mer sofistikerat och dyrare. 
Välkänt märke som även går un-
der förkortningen FCUK.

11 James Street.
T-bana: Covent Garden.

5 x populära klädkedjor

American Apparel
Coola och färgglada kläder som 
dock kanske inte passar alla. 
Basplagg som tröjor, kjolar och 
tajts i bra kvalitet och med hög 
trendfaktor. Glöm inte att spana 
in de fina barnkläderna. Butiker 
finns lite överallt i London.

3 Carnaby Street.
T-bana: Oxford Circus.

Urban Outfitters
Roliga presenter och hippa klä-
der. Här finns både kända och 
okända klädmärken, liksom 
svenska Cheap Monday. Lite 
retrokänsla blandat med coola 
inredningsprylar och snygga 
accessoarer.

200 Oxford Street (finns även 
på Kensington High Street och i 
Covent Garden).

T-bana: Oxford Circus.

GAP
Nästan en institution i USA med 
vardagskläder för medelameri-
kanen. Lite tråkig tycker vissa 
men bra basplagg i god kvalitet. 
Har ibland designersamarbeten. 
Mycket stickade tröjor, enkla 
toppar och chinosbyxor. Populär 
underklädesavdelning. Missa 
inte Baby Gap.

376-384 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Banana Republic
Stilrena linjer och säsongens 
hetaste färger hittar du i Banana 
Republics kollektioner. Europas 
enda butik med tre våningar 
mode för män och kvinnor samt 
accessoarer. Ganska dyrt.

224 Regent Street.
T-bana: Oxford Circus eller 

Piccadilly Circus.

Abercrombie & Fitch
Amerikansk kedja med jeans i 
olika tvättar, collegetröjor och 
t-shirts med coola tryck. Hippt 
och ungt. Men den största upp-
levelsen är butiken. Alla som job-
bar här är anställda för att de ser 
ut som modeller. I entrén kan du 
plåtas tillsammans med två unga 
killar i bar överkropp.

42 Savile Row.
T-bana: Piccadilly Circus.

5 x amerikanskt

Desigual har kläder som sticker ut.

Hitta coola prylar och kläder på Urban Outfitters.

Smile!
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Karen Millen
Festklänningarnas drottning. 
Den som vågar och kan öppna 
plånboken blir galans medel-
punkt.

22-23 James Street.
T-bana: Covent Garden.

All Saints
Speciella snitt och linjer är All 
Saints signum. Klänningar och 
festliga skjortor för den lite mer 
kräsna med trendkänsla.

12 Great Portland Street.
T-bana: Oxford Circus.

Monsoon
Givet stopp för brudtärnor. Här 
finns klänningar för alla tillfällen. 
Liz Hurley är ett kedjans ansikten 
utåt och Helena Christensen har 
designat en egen kollektion för 
märket.

264 Oxford Street.
T-bana: Oxford Street

L K Bennett
Skor som får dig att känna dig 
som Askungen för en kväll. Även 
kläder och accessoarer. Tjusigt 
och dyrt.

43 King Street.
T-bana: Covent Garden.

Savile Row
Världskänd gata just för sina 
skräddarbutiker. Har du en tjock 
plånbok och är på jakt efter en 
kostym som sitter som en smäck 
är det hit du styr kosan. Käns-
lan är dock mer medelålders än 
hippt. Men anrika Henry Poole 
till exempel har klätt storheter 
som Winston Churchill och 
Charles Dickens.

T-bana: Piccadilly Circus.

5 x fest
Paul Smith
Ränderna går aldrig ur detta 
klassiska märke. Populär, ganska 
dyr brittisk designer med kläder 
för män, kvinnor och barn. Snyg-
ga skjortor, halsdukar och roliga 
accessoarer.

40-44 Floral Street.
T-bana: Covent Garden.

Ben Sherman
Ett favoritmärke bland många 
killar. Pikétröjor, snygga t-shirts 
och träningsjackor i vardagsstuk 
är några av huvudplaggen i de-
ras kollektion.

50 Carnaby Street.
T-bana: Oxford Circus.

Massimo Dutti
Har 270 butiker i 23 länder och 
är ett framgångsrikt koncept. 
Allt från sofistikerade skjortor 
till sportigare tröjor i bra kvalitet 
och med överkomliga priser.

156 Regent Street.
T-bana: Oxford Circus.

Burton
Englands svar på Dressman. 

Följder trenderna och kan er-
bjuda hela outfits till riktigt bra 
priser. Tjejernas Dorothy Perkins 
är systerbutik.

381 Oxford Street, West One 
Shopping Centre.

T-bana: Bond Street.

Reiss
Snygga ytterrockar, stiliga skjor-
tor och tröjor. Allt i bra kvalitet. 
Här kan du köpa en helt ny gar-
derob. Lite dyrare än medel.

9-12 Barrett Street.
T-bana: Bond Street.

5 x män

La Senza
Kvinnligt och romantiskt. Men 
också sexigt och sensuellt. Färg-
glada underkläder med mycket 
mönster blandas med bekväma 
och mysiga pyjamasset och natt-
linnen. Populärt och snyggt med 
glimten i ögat.

162 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Agent Provocateur
Sexigt, lyxigt och dyrt. För kvin-
nan som vill unna sig det där lilla 
extra. Kanske för ett speciellt 
tillfälle? En av Victoria Beck-
hams favoriter tillsammans med 
La Perla (163 Sloane Street, 
Knightsbridge).

6 Broadwick Street.
T-bana: Oxford Circus, Tot-

tenham Court Road, Piccadilly 
Circus.

Tezenis
Basunderkläder, sexiga behåar 
och roliga trosor i massor. Pris-
värd italiensk kedja som öppnat 
i Shelly´s gamla lokaler mitt på 
Oxford Circus.

267-270 Regent Street.
T-bana: Oxford Circus.

John Lewis
Det här varuhuset har en mycket 
välsorterad underklädesavdel-
ning på första våningen. Alla 
de stora märkena och ofta bra 
service.

278-306 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Ann Summers
Inget för den pryda. Det här är 
en butik för erotik med vampiga 
underkläder och sexleksaker.

79 Wardour Street.
T-bana: Piccadilly Circus.

5 x underkläder
Klassiska Paul Smith.

Fenwick
En klassiker som funnits sedan 
1891. Hela fem våningar med 
klädkollektioner och accessoarer 
för den som inte är ute efter att 
gå utanför ramarna.

63 New Bond Street.
T-bana: Bond Street.

Jaeger
Lite mognare stil men ändå med 
modern design både för män 
och kvinnor. Grundades i mit-
ten av 1800-talet och gör enkla 
kläder med rena linjer i exklusiva 

material. Väldigt dyrt.
200–206 Regent Street.
T-bana: Oxford Circus.

Pink
Väletablerad brittisk skjorttill-
verkare med klassiska snitt. Har 
både dam- och herrkollektion.

85 Jermyn Street.
T-bana: Piccadilly Circus.

Aquascutum
Lyxig, brittisk design. Här kan 
du köpa en klassisk kostym som 
håller måttet i åratal. Kvaliteten 

matchas dock av riktigt saftiga 
priser.

100 Regent Street.
T-bana: Piccadilly Circus.

Laura Ashley
Romantisk stil på både kläder 
och inredning. Från att ha varit 
lite väl pryd design har stilen för-
nyats och föryngrats. Finns lite 
överallt i London.

256–258 Regent Street.
T-bana: Oxford Circus.

5 x klassiker

Sensuella La Senza.
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Hamley´s
Ett paradis för barnen. Du kom-
mer in i en djungel. Ovanför vän-
tar fem våningar med mängder 
av leksaker att testa, gosa med 
och undersöka. Kul även för 
vuxna. Men väcker ha-begäret 
hos barnen så ladda med stort 
tålamod och fet plånbok.

188-196 Regent Street.
T-bana: Oxford Circus.

The Disney Store
Nalle Puh, Musse Pigg och Kalle 
Anka är bara några av kungarna 
i Walt Disneys imperium. Mäng-
der av leksaker, presenter, skriv-
saker och kläder med de välkän-

da tecknade figurerna.
360-366 Oxford Street.
T-bana: Bond Street.

Trotters
En sagobutik. Fina barnkläder, 
pussel, klassiska böcker – och 
frisör! Perfekt för presenter till 
de små. Här har du kul när du 
shoppar.

34 King´s Road.
T-bana: Sloane Square.

Early Learning Centre
Pedagogiska leksaker så barnen 
lär sig medan de har skoj. Myck-
et inspirerande butik där barnen 
skiner upp av de bra utformade 
och nyttiga leksakerna.

36 King Road.
T-bana: Sloane Square.

Mothercare
För både mamman och barnet. 
Stort utbud av billiga barnkläder. 
Plaggen är funktionella men kan-
ske inte så roliga alla gånger. För 
barn mellan 0-6 år.

52 South Molton Street.
T-bana: Bond Street.

5 x barn

Footlocker
Adidas, Nike, Reebok. Här finns 
hyllmeter efter hyllmeter med 
skor att sporta i eller att bara 
vara allmänt sneaker-cool i.

363–367 Oxford Street.
T-bana: Bond Street.

Lillywhites
Ett måste för alla barnfamiljer. 
Detta är sportbutiken framför 
alla andra. Fotboll, rugby, skid-
åkning, tennis, orientering… 
De stora märkena till riktigt bra 
priser.

24–36 Lower Regent Street.

T-bana: Piccadilly Circus.

Sweaty Betty
Allt för gymtjejen. Snygga yoga-
kläder, bikinis och träningsbyxor. 
Man vill börja träna efter att ha 
varit i den här butiken. Finns 
även på varuhus som Selfridge & 
Co och Harrod´s.

5 Kensington Church Street.
T-bana: Kensington High 

Street.

Snow+Rock
Frilufts- och skidkläder i mäng-
der. Snygga grejer för den coola. 

Det senaste i stil och material. 
Även lite sportigare vardagsklä-
der.

188 High Street Kensington.
T-bana: High Street Kensing-

ton.

Hackett
Typiskt brittiskt för den som 
hellre tittar på än utövar sport. 
Mycket manchester, rugbytröjor 
och tenniströjor. Snygga kropps- 
och hårvårdsprodukter,

143–147 Regent Street.
T-bana: Oxford Circus.

5 x sportigt

Miss Selfridge
Mycket mönster och färg på klä-
derna och följer alltid de senaste 
trenderna. Spana speciellt in 
smyckena från Diva. Ligger vägg 
i vägg med Top Shops shopping-
palats.

216 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Jane Norman
Åtsittande, utmanande och 
ungt. För tjejer som gillar Paris 
Hilton och Britney Spears.

153 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

River Island
Bra priser på hippa kläder. Brett 
utbud både för tjejer och killar. 
Har också roliga småprylar och 
accessoarer.

470 Oxford Street.
T-bana: Marble Arch.

Animal
För den som är mer inne på 
surfstilen. Här finns klockor, väs-

kor och kläder i sköna och tåliga 
material. Relativt billigt. För både 
tjejer och killar.

26-27 Carnaby Street.
T-bana: Oxford Circus.

New Look
Billigt tonårsmode. Lily Allen har 
bland annat designat klänningar 
för kedjan. Stort sortiment med 
jeans, mängder av skor och ro-
liga partytoppar.

500-502 Oxford Street.
T-bana: Marble Arch.

5 x ungdomligt mode
Clarks
Här finns tidlösa modeller för 
män till bra priser. Stort utbud av 
damskor och väskor i bra kvalitet 
till rimliga priser. Ibland lite väl 
säkert och tråkigt.

260 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Russell & Bromley
Stort utbud av stilfulla och exklu-
siva dam- och herrskor. Ska ge 
känslan av att vara dyrt och ex-
klusivt men den affärsidén lever 
Kurt Geiger (198 Regent Street) 
bättre upp till.

494-496 Oxford Street.
T-bana: Marble Arch.

Office
Hippt och ungt till bra priser. 
Stort utbud av både dam- och 
herrskor. Väl värt ett besök. 
Finns även på den skotäta gatan 
Neal Street vid Covent Garden.

20 Carnaby Street.
T-bana: Oxford Circus.

Nine West
Trendriktig och omtalad ameri-
kansk skokedja. Finns lite över-
allt och satsar på festliga och 
snygga damskor för de lite mer 
medvetna. Populära handväskor.

1 James Street.
T-bana: Covent Garden.

Foster & Son
Måste bara nämnas här av rent 

nostalgiska skäl. Detta är näm-
ligen både en skoaffär och ett 
museum. I ett litet skåp här finns 
handsnidade läster från tidigare 
kunder som Charlie Chaplin, 
Charlton Heston, Paul Newman 
och Frank Sinatra. Endast herr-
skor.

83 Jermyn Street.
T-bana: Piccadilly Circus.

5 x skor

Skobutikstäta Neal Street.

Early Learning Centre är både kul och pedagogiskt.
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Zavvi
Tidigare Virgin Megastore-ked-
jan. Flaggskeppsbutik i flera vå-
ningar som ligger vid Piccadilly 
Circus med massor av skivor 
för de flesta musiksmaker. I käl-
laren finns musikinstrument, en 
trappa upp dvd-filmer, tidskrifter 
och en avdelning för porr. Två 
trappor upp: klassiskt, världsmu-
sik, folk, country, blues, jazz och 
soundtrack. Ibland spelar en dj i 
butiken.

14-16 Oxford Street.
T-bana: Tottenham Court 

Road.

HMV
Finns över 240 butiker i Storbri-
tannien, den främsta megabu-
tiken ligger självklart i London. 
Tre plan med ett bredare utbud 
än Zavvi. Populär dvd-avdelning 
och stor sektion bland annat för 
nya popsinglar på vinyl.

150 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Revival Records
Före detta Reckless Records, 
klassikern som slog igen por-
tarna januari 2007. Fortfarande 
begagnade skivor främst inriktat 
på dance och rock. Stort utbud 
av vinylskivor. Säljer och köper 
över disk. Tips: i kvarteren runt 
Berwick Street finns en mängd 
skivaffärer.

30 Berwick Street.
T-bana: Piccadilly Circus,  

Leicester Square.

Rough Trade West
Kan vara världens mest stilbil-
dande affär även om det kanske 
inte märks när man kliver in ge-
nom dörren. Både vinyl och cd 
i ett smalt, lite svårt, men noga 
utvalt sortiment.

130 Talbot Road.
T-bana: Ladbroke Grove.

Music & Video 
Exchange
Kryddan av en hel kedja med 
fem butiker på rad. Främsta 

dragningskraften är prissätt-
ningspolicyn som innebär att 
skivor regelbundet sätts ner i 
pris vilket gör att riktiga dyrgri-
par kan förvandlas till fynd. Mest 
indie, blues, folk och rock. Finns 
även i Soho och Camden.

38 Notting Hill Gate.
T-bana: Notting Hill Gate.

5 x musik

Absolute Vintage
Ett måste i vintageväg. Stort ut-
bud av kläder och accessoarer 
från 1930 till 1980. Retro och 
snyggt!

15 Hanbury Street.
T-bana: Shoreditch.

Beyond Retro
Här finns allt. Huvudbutiken i 
London har över 10 000 plagg – 
allt från snygga festklänningar 
till väskor, coola t-shirts, speciel-
la skor och cheerleading-jackor. 
En mindre systerbutik har också 
öppnat på Marlborough Street, 
ett stenkast från Liberty vid Ox-

ford Circus.
110-112 Cheshire Street  

(huvudbutiken).
T-bana: Shoreditch.

One Of A Kind
Kändisspaning! Här kan du 
springa på en och annan trend-
känslig celebritet. Lite dyrare 
men väl värt besöket. Många de-
signerplagg.

253 Portobello Road.
T-bana: Notting Hill Gate.

The Pop Boutique
Rolig butik med allt från snygga 
50-talsklänningar, coola 60-tals-

kläder och hippa 70-talsjeans. 
Även möbler, accessoarer och 
lite mer udda prylar.

6 Monmouth Street.
T-bana: Covent Garden.

Rellik
En av designernas och stylis-
ternas favoriter. Här finns unika 
vintagekläder, designerplagg 
och handväskor. Stor butik men 
oväntat litet utbud.

8 Golborne Road.
T-bana: Westbourne Park.

5 x second hand

Accessorize
Gå hit och pigga upp dig med 
väskor, hattar, bälten och smyck-
en i kul modeller och glada fär-
ger.

386 Oxford Street.
T-bana: Bond Street.

Tie Rack
Present till pappa kanske? Välj 
och vraka bland mängder av 
slipsar. Här finns även scarves, 
pashmina-sjalar och en och an-
nan handväska.

425 Oxford Street.
T-bana: Bond Street.

Claire’s
För de yngre tjejerna. Smycken, 
hårspännen, skor och väskor 
till låga priser. Mycket rosa och 
gulligt.

49–63 Regent Street.
T-bana: Piccadilly Circus.

Octopus
Roliga accessoarer för både dig 
och hemmet. Praktiska föremål 

med knorr. Eller vad sägs om 
en rund pepparkvarn som kan 
gunga på bordet? Tillverkade i 
Frankrike.

28 Carnaby Street.
T-bana: Oxford Circus.

Omygod
Trendiga och eleganta smycken, 
handväskor, skärp, peruker, 
masker och mycket mer.

38 Frith Street.
T-bana: Tottenham Court Ro-

ad, Piccadilly Circus.

5 x accessoarer
Hitta roliga accessoarer och inredningsprylar på Octopus.

För de musiktörstande.
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Zara Home
Klädkedjan har expanderat till att 
även innefatta inredning. Stort 
utbud av sänglinnen, lampor, 
handdukar i härliga färger, pris-
värda doftljus och bestick. Rik-
tigt snygga grejer.

129-131 Regent Street.

T-bana: Piccadilly Circus.

Habitat
Snygga linjer, stilrent och har-
moniska färger. Detta populära 
Ikeasyskon grundades av Te-
rence Conran. Möbler och in-
redningsprylar till överkomliga 

priser.
121-123 Regent Street.
T-bana: Piccadilly Circus.

The Conran Shop
Klassiskt inredningspalats med 
en populär restaurang. Även en 
del av stilgurun Terence Conrans 
imperium. Har du bara pengarna 
kan du köpa dig en stil här.

Michelin House, 81 Fulham Rd.
T-bana: South Kensington.

Cargo
Smarta inredningsprylar till rik-
tigt bra priser. Rustikt och redigt. 
Fina kuddar och utemöbler.

209 Tottenham Court Road.
T-bana: Goodge Street.

Muji
Japanskt minimalistiskt och es-
tetiskt. Det mesta till hemmet 
och kontoret men har även klä-
der. Snygga pennor, block och 
smarta förvaringsboxar.

157 High Street Kensington.
T-bana: High Street Kensing-

ton.

5 x inredning

Waterstone´s
Populäraste bokhandelskedjan 
med ett enormt utbud. Ofta 
bra erbjudanden som ”köp två, 
betala för en”. Rolig reselittera-
turavdelning. I bokpalatset vid 
Piccadilly kan du botanisera i 
timmar.

203-206 Piccadilly.
T-bana: Piccadilly Circus.

Borders
Klassisk bokkedja från USA vars 
affärsidé är att göra besöket till 
en härlig upplevelse. Fika på 
Starbucks på en av våningarna 
eller slå dig ner bland hyllorna 
och läs en stund. Massor av titlar 
till bra priser.

203 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Books etc
Här kan du passa på att fynda 
när bokkedjan har bra erbjudan-
den, oftast på bestsellers. Här 
finns även ett brett utbud av 
framför allt skönlitteratur.

421 Oxford Street.
T-bana: Bond Street, Marble 

Arch.

Blackwell´s
Ligger på en av Londons bok-
tätaste gator nära anrika men 
något röriga Foyle´s. Blackwell´s 
har ett brett utbud av skönlittera-
tur och fackböcker. Var inte rädd 

för att be den kunniga persona-
len om hjälp.

100 Charing Cross Road.
T-bana: Tottenham Court 

Road.

Travel Book Shop 
Filmnostalgi. Den här affären 
gav Richard Curtis inspiration 
till sin filmsuccé ”Notting Hill” 
från 1999 med Julia Roberts och 
Hugh Grant. Rolig att besöka ba-
ra därför men har också ett gedi-
get utbud av reselitteratur som 
inte går av för hackor. Dessutom 
ligger butiken i mysiga kvarter.

13-15 Blenheim Crescent.
T-bana: Notting Hill Gate.

5 x böcker
Travel Book Shop har ett gediget utbud av reselitteratur.

Urban Outfitters
Perfekta presenter. Här finns kna-
siga prylar, skojiga hushållsartik-
lar, vulgära kort och spännande 
smycken.

36–38 High Street Kensington.
T-bana: High Street Kensing-

ton.

Smythson
För den riktigt kräsna som vill ha 
tjusiga kontorsprylar. Eller vad 
sägs om en minikalender i kroko-
dilskinn? Ett klassiskt och extremt 
dyrt märke som har funnits sedan 
1887. Bara att besöka butiken är 

en upplevelse tack vare de smått 
snorkiga expediterna.

40 New Bond Street.
T-bana: Bond Street.

The Gadget Shop
Allt från tekniska prylar till pap-
persvaror och fjärrstyrda bilar.

190 Oxford Street.
T-bana: Oxford Circus.

Paperchase
En färgsprakande pappersfröjd. 
Roliga kort, anteckningsböcker 
och konstnärsmaterial – i snygga, 
enkla former. Finns även en lik-

nande kedja som heter Scribbler.
213–215 Tottenham Court 

Road.
T-bana: Goodge Street.

Tintin Shop
En självklarhet för Tintin-fantas-
ten. Alla seriealbum och Milou 
som gosedjur samsas med mer 
avancerade samlarobjekt och tu-
sentals andra Tintinprylar. Ganska 
dyr klädkollektion.

34 Floral Street.
T-bana: Covent Garden.

5 x prylar

Kolla in stilrena möbler på Habitat.


