
Det finns många olika skäl att åka till 
Englands huvudstad. På den här resan  
är vårt mål att gästa ett av världens  
mest intressanta arkitektkontor och kolla 
in nya, jättelika stadsbyggnads- och  
infrastrukturprojekt. 

Missa inte chansen att upptäcka ett annat 
London utanför turiststråken!

Resan ger även tid för egna aktiviteter. 

Följ med BTF till London 
25–28 september 2015 
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Program dag 1 
Fredag 25 september

Kl 06.55 Avresa med SAS från Göteborg-Landvetter Airport.
Kl 07.55 Ankomst till London Heathrow Airport.

Besök på Fosters & Partners som är ett av världens mest 
intressanta arkitektkontor med hundratals välkända projekt  
i bagaget.

Rundvandring i Nine Elms, ett av Londons största omvand-
lingsprojekt med planering för 18 000 bostäder, kontor med 
mera runt byggnadsikonen Battersea Power Station.

Båttur på Themsen från den östra till västra delen av London.  
Under turen får vi en inblick i stadens utveckling fram till 
idag.

Båttur till Thames Barrier, ett tekniskt mästerverk som  
uppfördes 1982 för att skydda London mot översvämning.

Gemensam middag på kvällen.

Thames Barrier
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Program dag 2 
Lördag 26 september

Busstur till platsen där Sommar-OS ägde rum 2012.  
Nu byggs området om till en integrerad stadsdel enligt ett  
femtonårigt program.

Rundtur i Stratford som är ett av Londons snabbast växande 
kommersiella centrum med enorma infrastrukturinvesteringar.

Rundtur i Royal Docks som är nästa utvecklingsområde på  
tur i Docklands.

Rundtur i Greenwich Peninsula där en jättelik stadsdel med 
kontor, bostäder och universitet växer fram runt Millennium 
Dome, numera O2 Arena.

Fria aktiviteter under eftermiddagen.

Gemensam middag på kvällen.

Sommar-OS 2012

O2 Arena

Greenwich Peninsula
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Program dag 3 
Söndag 27 september

Fria aktiviteter hela dagen. 

Förslag på intressanta utflyktsmål:
Hyde Park med Serpentine Galleries, Londons största  
centrala park med konstgalleri och tillfällig paviljong.

Themsens södra strand, Southbank, med mängder av  
kulturinstitutioner med Tate Modern i spetsen.

St Paul´s Cathedral och stadens historiska centrum City of 
London med alla häftiga skyskrapor som The Shard,  
The Cheesegrater, The Walkie Talkie och klassiska Lloyds.

The Shard                          The Cheesegrater                The Walkie Talkie                               
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Program dag 4 
Måndag 28 september

Rundtur i Kings Cross som är ett centralt beläget och jättelikt 
stadsomvandlingsprojekt med ny infrastruktur samt nya 
kontor och bostäder.

Studiebesök på Europas största infrastrukturprojekt – den nya 
regionala tunnelbana Crossrail.

Kl 18.45 Avresa med SAS från London Heathrow Airport.
Kl 21.45 Ankomst Göteborg-Landvetter Airport.

Förutom Londons vanliga stora utbud  
pågår även London Fashion Weekend och  
Rugby World Cup denna helg.

Upptäck det senaste modet på catwalken eller titta på  
någon av rugbyturneringens spännande matcher. 

Eventuellt kan vissa programpunkter behöva kastas om av  
praktiska skäl.

Kings Cross

Crossrail
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Hotellet
Vi bor på Central Park Hotel, ett enkelt och centralt beläget 
hotell strax norr om Hyde Park.

49/67 Queensborough Terrace
London W2 3SY
www.centerlondonhotels.com

Kostnad
Pris per person: 10 000 kronor.

I priset ingår:
Flyg med SAS t/r Göteborg London
Tre nätter i delat dubbelrum på Central Park Hotel 
inklusive frukost
Transfer med buss från och till flygplatsen och i samband 
med alla utflykter
Guide
Två middagar

Enkelrumstillägg 1 000 kr per natt.

Resan kan vara avdragsgill för yrkesverksamma inom 
byggsektorn.
50 procent avdrag för studenter (max 4 platser).

Anmälan är öppen från 17 juni till 5 augusti på hemsidan 
och from 22 juni till 5 augusti per telefon och kan ske  via 
www.btf.nu eller per telefon till BTFs aktivitetsanmälan  
031-13 05 00 under vardagar kl 07–18.
Vid telefonanmälan uppge ditt för- och efternamn, 
medlems-nummer/födelsedatum, aktivitet ”15:8 London” 
och dina kontaktuppgifter. Mer information om 
aktivitetsanmälan via telefon finns på vår hemsida.
Anmälan är bindande. 
Betalning senast 17 augusti till bankgiro 5385-4865. 

Välkommen att boka!
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RESEARRANGÖR: 
STYLE SCANDINAVIA AB  |  BOX 3281  |  SE-103 65 STOCKHOLM
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