Londonresan 2017
Resan
Kl 06.50 stod vi vid skolan och väntade in alla. Sen åkte vi till
Älmhults tågstation. Strax innan 8 gick tåget, där satt vi nästan
2 h. Tillslut kom vi fram till Kastrup och checkade in. Flyget
gick ca 12, och vi var där 13.05 (Engelsk tid). Det tog alltså
ungefär lika länge som tåget. Sedan var vi framme vid
Heathrow, sen en busstur runt London.
//Simone

Rundturen
När vi hade landat möttes vi upp av en guide som hette
Helena. Strax efter så kom en buss och hämtade upp oss
och då åkte vi på en rundtur runt i London. Sen fick vi lite
fika som bestod av en macka, lite godis, en energibar och
lite vatten. Sen hoppade vi av bussen och tog en liten
bensträckare. Sen hoppade vi på bussen igen och slutade
rundturen vid Lancaster Gate hotell där vi skulle bo.
//Gabriel

Rainforest Café
När vi kommit fram till hotellet och fått våra hotellrum gick vi ner till centrum. Vi hade bestämt att vi
skulle äta på The Rainforest Cafe som låg vid Piccadilly Circus.
Vi åt hamburgare och pommes och till efterrätt var det glass. Det var jättegott!
Där fanns också en butik och många handlade, särskilt Fidget Spinners var populära.
Sen strosade vi Regent Street upp till Oxford Circus och tog tunnelbanan hem.
//Emelina

London Eye

På tisdag för middag åkte vi London Eye
eller Coca Cola London Eye som den
egentligen heter. Eva och Annette trodde
att vi skulle ha VIP-pass och kunna gå före
den långa kön. Men istället fick vi vänta i
en kvart utanför huset där biljetterna
fanns. Efter att vi hade stått i kö ett tag
och blivit fotade av en kille som såg ledsen
ut så fick vi gå på en kabin. Ingen blev
åksjuk (inte så konstigt) och ingen blev
höjdrädd. Man såg det mesta av centrala
London.
//Ebba

Tunnelbanan
Det nästan roligaste på hela resan var tunnelbanan tycker
jag. Det gick snabbt och var lätt att hitta rätt tåg. Det var
långa rulltrappor ner till tunnelbanan och det var jättekul.
Vi åkte mycket tunnelbanor, det enda som var krångligt
var att de flesta resekorten blev avmagnetiserade och
slutade funka, det var väldigt pinsamt varje gång vi skulle
gå in och ut eftersom man var tvungen att fråga en vakt.
Alla tyckte det var kul att åka tunnelbana särskilt jag.

// Alice

Slug and lettuce

Efter London Eye var vi hungriga och då gick vi till Slug & Lettuce. Det var en jättefin och mysig sal där
man satt och åt, vi satte oss runt tre bord och väntade på maten. Vi blev serverade Fish and Chips
med citron, sås och ärtor till. Det var mycket gott och man blev ganska mätt på det. Efter sen satt vi
kvar och väntade på efterrätt, då blev vi serverade en liten bakelse som smakade som kladdkaka och
till den glass. Vi gick därifrån mätta och belåtna!
//Mollie

Hyde Park
Vi var flera gånger i Hyde Park eftersom vi bodde nära
den. En gång köpte vi matsäck på Pret a Manger och åt
i parken. En annan gång hade vi mycket spring i benen
och gick till parken en sen kväll. Vi busade lite, hejade
på folk och hade roligt. Vi stannade tills parken
stängde.
//Hugo

HOLLYWOOD PLANET
Vi hade shoppat mycket och var ganska trötta.
Vi gick till Piccadilly Circus och åt på Hollywood
Planet. Vi fick Penne Pommodore, det var
väldigt gott. I resturangen fanns det rekvisita
från en massa hollywood filmer. Till maten
visade dom musikvideos.
//Matilda

HARRY POTTER MUSEET
Sista dagen var vi på Harry Potter museet, alltså studion där
de spelade in filmerna. Vi såg alla miljöer och fick testa att
klä oss i typiska skoldräkter och rida på kvastar. Man fick se
hur de fick de olika monstren att leva, man fick se
jättemycket och det var väl värt ett besök.
//Karl

Hemresan
Efter besöket på Harry Potter åkte vi buss till
Heathrow och vid fem gick planet hem. Allt gick
bra, förutom att tåget gick sönder så vi fick byta
tåg i Malmö.
Vi var hemma i Älmhult strax efter elva och då
hämtade två föräldrar oss.
Vi var sent i säng och på fredagen var vi lediga.
Det var en jättebra resa till London!
//Simeon

