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Att åka på shoppingresa till London är en dröm för
många, och London lever verkligen upp till
förväntningarna som shoppingstad. Utbudet av butiker,
varuhus och outlets i London är enormt och här finns
något för alla smaker och plånböcker. London är med sina
8,5 miljoner invånare den största staden i EU, och har
under en mycket lång tid varit en sann metropol för
shoppingsugna människor från hela världen. Staden
besöks årligen av uppemot 20 miljoner människor, och för
många av dessa är det just det breda utbudet av shopping
i staden som lockar. I London hittar du allt från lyxiga och
exklusiva butiker och varumärken till unik second hand
och annan riktigt billig shopping. Staden kan även
stoltsera med en rad olika outlets. Det finns ett antal
designeroutlets i Londons innerstad där du kan fynda
varor från några av världens främsta modenamn.
I London finns det dessutom större outletbyar strax
utanför staden som helt klart är värda ett besök. London
är den shoppingtokiges dröm, och eftersom det både är
enkelt och billigt att från Sverige kan det sammanlagda
priset för din resa och det där designerplagget du har
spanat på så länge i slutändan bli lägre än vad det skulle
ha kostat dig att köpa plagget till ordinariepris på
hemmaplan. Några av Londons bästa outlets ligger en bit
utanför staden, men de är väl värda resan dit. Välj den
som passar dig bäst och sätt igång och fynda. Ett tips är
att inte packa för mycket i väskan, så att du har gott om

utrymme för att ta med dig dina inköp hem. Förutom
ypperlig shopping är London värt ett besök av många
andra anledningar. Här hittar du rik historia och kultur,
mängder av aktiviteter och restauranger i världsklass!
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utlets i London

Det finns outlets i London av olika slag. En del butiker har en separat avdelning i sina
lokaler som fungerar som en outlet, medan andra har egna outletbutiker. Oavsett
butikens storlek kan du ofta hitta utförsäljning av provkollektioner eller varor från
tidigare säsonger. Det finns även ett antal större outletbyar, där flera outlets är
samlade på samma ställe.

Enskilda designeroutlets i London
Trenchcoaten har varit ett ständigt inslag i det brittiska modet under lång tid. Den
skapades till en början av det engelska varumärket Aquascutum i syfte att förse den
brittiska militären med väderbeständiga ytterplagg under första världskriget.
Aquascutums grundare, John Emary, var först med att skapa vattenavstötande
textilier, och varumärkets namn betyder just ”vattensköld” på latin. Nuförtiden
tillverkar Aquascutum inte bara regnjackor, utan även stora kollektioner med
välskräddade plagg för män, kvinnor och barn. I Hackney i nordöstra London ligger
varumärkets egen outlet. Här kan du köpa deras kläder till 30 % rabatt, och enligt
lokala recensenter anses outletbutiken vara en av Londons bästa designeroutlets. Du
hittar butiken på 7–8 Chapham Place, som ligger ungefär mitt emellan de två
stationerna Hackney Central och Homerton.
På samma gata ligger en av Londons absolut populäraste outlet, nämligen Burberrys
outlet, som är ett måste för den som vill shoppa på outlet i London. Hit kommer
ungefär en miljon besökare varje år, och siffran skvallrar om att butiken är väl värd ett
besök. Här kan du hitta märkets klassiska trenchcoat samt en mängd andra varor från
Burberry till ungefär halva priset. Sortimentet byts ut löpande och butiken har herr-,
dam- och barnsorteringar. Alldeles intill ligger även Pringle of Scotlands outlet. Här
hittar du stickade tröjor och koftor av kashmir och merinoull samt en del skinnkläder.
Butiken fylls på varje onsdag, så om du vill ha ett så stort utbud som möjligt ska du
besöka butiken på en onsdag eller torsdag.
I Mayfair ligger Paul Smiths outletbutik i Londons allra centralaste delar. Butiken är
relativt liten, och trots att det är en outlet känns den lyxig och det råder en inbjudande
atmosfär. Här hittar du varor i Paul Smiths glada färger, och det är ett perfekt ställe
för att köpa accessoarer som plånböcker, halsdukar, väskor och manschettknappar.

Tack vare det centrala läget är det enkelt att smita in i outletbutiken när du är ute och
shoppar i Londons alla butiker med ordinariepriser. Närmsta tunnelbana är
Bond Street, och därifrån har du bara några minuters promenad till Paul Smiths
outlet.

Flera outlets på samma plats
En av Londons största outlets är London Designer Outlet intill legendariska Wembleystadion. Wembley ligger i nordvästra London, och tunnelbaneresan hit från centrala
London tar ungefär 20 minuter. På London Designer Outlet trängs en uppsjö av kända
varumärken, och här kan du utan problem spendera en hel shoppingdag. Oavsett vad
du är på jakt efter – skor, en kavaj till kontoret, en partytop, sportkläder eller slipsar
och andra accessoarer – kan du hitta det här. Denna designeroutlet består av 50
butiker, och en del av varorna säljs till Storbritanniens lägsta priser. Här kan du kika
in hos varumärken som The North Face, Gap, och Replay. Passa även på att besöka
den schweiziska chokladtillverkaren Lindts outlet. Här kan du köpa chokladkolor i
lösvikt eller större presentaskar till kraftigt rabatterade priser.
Det är en perfekt present att ge bort till någon du tycker lite extra om – eller till dig
själv för den delen. Om du behöver mer än choklad för att hålla ångan uppe kan du
besöka någon av alla de restauranger och kaféer som finns här. Här hittar du några av
Storbritanniens främsta restaurangkedjor, som Handmade Burger Co, Jimmy’s World
Kitchen, Pizza Express och Nando’s. Bland kaféerna hittar du klassiker som Costa
Coffee och Pret A Manger. Närmsta tunnelbanestation är Wembley Park, och
butikernas öppettider är 10:00–21:00 måndag till lördag och 11:00–17:00 på söndagar.
Restaurangerna har ”öppet till sent”. På London Designer Outlet kan du avsluta
shoppingturen med ett biobesök. Biografen Cineworld visar de senaste filmerna, och
biljetten kostar runt en hundralapp.
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isste du att …

… det bor fler svenskar i London än i svenska städer som Falun och Kalmar? Det
exakta antalet svenskar som bor i London är svårt att fastställa, men 2011
uppskattades antalet vara ungefär 40 000. Med tanke på Londons popularitet bland
svenskar kan det tänkas att denna siffra har stigit. På grund av det stora antalet
svenskar i staden, samt andra influenser som svenska deckarserier med mera, finns
det ett antal mataffärer som har specialiserat sig på svensk och skandinavisk mat.
Några av dessa är TotallySwedish i Marylebone och Scandi Kitchen i närheten av
Oxford Circus.
… det är olagligt att dö i Westminsterpalatset? Hur straffet för brottet ser ut är

däremot svårt att spekulera i.
… hittegodsavdelningen för Londons tunnelbana är fylld av märkliga saker? Bland de
mest konstiga sakerna som glömts kvar är bland annat ett samuraj-svärd och en
människoskalle.

L

okalbefolkningens favoriter

Ett av Storbritanniens bästa outlet heter Bicester Village och är väldigt populär bland
London-bor som är ute efter att fynda. Du hittar det ungefär 1–1,5 timme utanför
London. Om du befinner dig i London och är på jakt efter en riktigt bra och stor outlet
i Londonområdet är det här ett utmärkt ställe att åka till. Bicester Village är ett av sju
så kallade ”Chic Outlet Shopping®”-byar. Dessa outlets erbjuder en lyxig
shoppingupplevelse med flera av de mest exklusiva varumärkena i världen. I Bicester
Village bildar de luxuösa butikerna en egen liten charmig by. Platsen är välskött med
gott om rabatter att åtnjuta och parkbänkar att vila fötterna på. Trots att det krävs en
liten åktur från London för att komma hit är det helt klart värt resan.
Det finns ett par olika sätt att ta sig hit på. Till
exempel kan du ta tåget från London Marylebone till
Bicester North. Väl där hoppar du på en skyttelbuss
som kör mellan tågstationen och outletbyn. Bussarna
går med jämna mellanrum under hela dagen.
Alternativt kan du ta den särskilda direktbussen som
går under namnet Shopping Express. Den avgår
dagligen från Victoria Coach Station. Biljettpriset är
28 pund (cirka 300 kr) tur och retur för vuxna och 23
pund (cirka 250 kr) för barn mellan 3 och 15 år. När
du kommer fram till Bicester Village har du fler än
130 butiker att shoppa loss i. Här hittar du några av
världens främsta designermärken och varumärken,
och priserna är upp till 60 % lägre – ibland hela 80 %
lägre – än i vanliga butiker. Bland varumärkena finns
modeskapare som Alexander McQueen, Barbour,
Prada och Chloé, och du hittar väldoftande produkter
från Molton Brown och ljudsystem från Bose. Utöver
alla butikerna finns här även ett antal restauranger
om du blir hungrig. I matväg kan du bland annat välja
mellan italiensk mat, crêpes eller smått och gott från

något av kaféerna som också serverar gott kaffe.

