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London
Wstęp
Londyn jest ogromnym, kosmopolitycznym miastem zajmującym około 600 mil kwadratowych, z wielokulturową
populacją około 7.5 miliona osób. Miasto jest stolicą Wielkiej Brytanii, domem rodziny królewskiej i sercem
brytyjskiego życia politycznego, businessowego i finansowego. Może poszczycić się szerokim wachlarzem
atrakcji turystycznych, historycznymi budynkami, galeriami i muzeami. Przyciąga miliony turystów każdego
roku.
Kiedyś centrum wielkiego imperium, Londyn jest miastem, w którym może zdarzyć się niemalże wszystko.
Często tak jest i dlatego właśnie Londyn jest tak ekscytujący. Chociaż stolica Wielkiej Brytanii widziała
zagranicznych gości już od czasów Rzymian, dopiero w połowie XX wieku różnorodność kulturalna gwałtownie
tu wzrosła. Obecnie przejawia się to faktem, że na większości głównych ulic znajdują się różne restauracje, w
których podaje się dania z kuchni różnych narodowości.
Jak w żadnym innym mieście na świecie, Londyn jest miejscem nowoczesnych mitów i legend narodzonych z
romantycznych ilustracji utworzonych w Hollywood. Zwykli Londyńczycy nigdy nie porozumiewali się z
akcentem przedstawionym przez Dicka van Dyke w muzikalu kinowym Mary Poppins w 1964 roku. Pea Soupers
to coś co nie pojawiło się od ponad połowy wieku.
Tak jak w innych stolicach na świecie miasto ma swoje tradycje, w tym kilka widocznych codziennie na przykład
zmiana warty w Pałacu Buckingham czy Ceremonia zamknięcia bram w Tower. Niektóre ceremonie i imprezy w
stolicy pochodzą sprzed wielu wieków np. gala Beating the Retreat, która swoje początki miała w latach 1600 i
niektóre wydarzenia takie jak The Henry Wood Promenade Concerts są z ostatnich lat, a rozpoczęły się w 1895.
The Proms to także jedno z najczęściej oglądanych i słuchanych wydarzeń muzycznych na świecie. Jest
transmitowane w radio i telewizji na całym świecie, w ostatnich latach w całym UK odbywają się imprezy znane
jako Proms in the Park.
Na całym świecie Londyn słynie z zarówno swojej historii jak i różnorodności kulturowej, która widoczna jest w
wielu miejscach oferujących turystom miłe spędzenie nocy: tradycyjne puby i sklepy ze smażonymi rybami i
frytkami obok modnych barów i wielu restauracji. Od wieków puby były podstawą brytyjskiej kultury, i tak
pozostało do dzisiaj. Jeśli poszukujesz tradycyjnego angielskiego pubu, szukaj Young's, Fullers i Shepherd
Neame. Wszystkie posiadają liczne punkty w stolicy, i podczas gdy nie ma dwóch takich samych pubów, zwykle
potrafią one zaspokoić gusta bardziej znających się na rzeczy smakoszy. Kolejna sieć pubów to Yorkshire
należąca do piwowara Samuela Smitha, którego staromodne puby są zazwyczaj najtańsze w mieście. Wśród
dzielnic w Londynie bogatych w dobre miejsca na drinki wymienić należy historyczną Hampstead, Highgate i
London Bridge. Oferują one mnóstwo tradycyjnych pubów idealnych na relaksującego drinka po spacerach
wieloma wąskimi brukowanymi uliczkami. Jeśli szukasz muzyki na żywo, podróż do Camden powinna być
następna – dzielnica obfituje w koncerty i puby z muzyką na żywo. Aby zdobyć bardziej ekskluzywne
doświadczenia kulinarne oraz te związane z drinkami, w Notting Hill roi się od barów i restauracji, szczególnie
dokoła Portobello Road. Jest tu też mnóstwo galerii i innych miejsc wartych obejrzenia np. Notting Hill Arts
Club.
Pomimo bycia największym i najbardziej zaludnionym miastem w Europie, w Londynie jest zadziwiająca ilość
zielonych terenów, idealnych celów podróży dla rodzin na cały dzień. Hyde Park, jeden z Królewskich Parków w
Londynie, podzielony jest na dwie części przez Jezioro Serpentine. Najbardziej znany w Hyde Parku jest
Speakers' Corner (znajduje się w północno-wschodniej części niedaleko Marble Arch), gdzie można publicznie
wygłosić swoje poglądy. Na południe od Serpentine znajduje się pomnik Diany, Księżnej Walii, fontanna w
kształcie pierścienia. Richmond Park, niedaleko Tamizy, jest najprawdopodobniej najmilszym parkiem w
Europie.
W 2012 Londyn będzie po raz trzeci gospodarzem Igrzysk Olimpijskich; poprzednie igrzyska odbyły się tutaj w
1908 i 1948. Dodatkowo odbędą się Igrzyska Paraolimpijskie, których historia rozpoczęła się podczas Igrzysk w
Londynie w 1948 roku. Miejsce gier jest odnawiane i do czasu gier, turyści z Europy mogą podróżować
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bezpośrednio pod same schody gier na Eurostar.
Większość zwiedzających zgadza się, że Londyn jest naprawdę jednym z najbardziej ekscytujących miast na
świecie!

Ciekawe miejsca
Buckingham Palace
Londyński dom Królowej, Pałac Buckingham ma ponad 600 pokojów i ogrodów zajmujących ponad 4 akry
powierzchni. Latem sale recepcyjne, takie jak Sala Tronowa są otwarte dla publiczności. Słynna Zmiana Warty
odbywa się codziennie o 11:30 od kwietnia do czerwca, a w pozostałe miesiące co drugi dzień.

The Palace of Westminster
Ze swoją wieżą zegarową i światowej sławy Big Benem, Pałac Westminsterski to siedziba brytyjskiego
parlamentu. Istnieje możliwość oglądania debat Izby Gmin i Izby Lordów, dołączając do jednej z kolejek na
zewnątrz Pałacu.

Westminster Abbey
Ta piękna budowla mieści niezwykłą kolekcję grobowców, pomników i tablic pamiątkowych poświęconych
wspaniałym publicznym osobom ze świata polityki, np. Winstona Churchilla, odkrywców np. Davida
Livingstonea, wynalazców takich jak Isaaca Newtona, i poetów - Geoffrey Chaucera.

London Eye
Jedną z najnowszych atrakcji w Londynie oferującą panoramiczne widoki na miasto jest London Eye. Jest to
ogromne koło o wysokości 135 metrów, znajdujące się na południowym brzegu Tamizy niedaleko Westminster
Palace. Zamykane kapsuły oferują pasażerom spokojną przejażdżkę trwającą około pół godziny.

Galeria Tate Modern
Bankside poświęcony jest XX wiecznej sztuce, w galerii Tate Modern można obejrzeć prace takich artystów jak
Matisse, Picasso, Rothko i Warhol. Sam budynek otworzony w 2000 został przemieniony z elektrowni za cenę
130 milionów funtów.

Greenwich
Wizyta w Greenwich nie może trwać tylko jeden dzień, gdyż dzielnica obejmuje najprawdopodobniej 3000 letnią
lub starszą historię Londynu. Dla wielu turystów najbardziej znanymi atrakcjami są te pochodzące z czasów
Tudorów i dalej. Chociaż w Greenwich jest wiele rzeczy do obejrzenia, jego dwie najsłynniejsze atrakcje to Cutty
Sark i Royal Observatory.

O2 Arena
O2 Arena znajdująca się na półwyspie Greenwich już od swojego niepewnego początku jako Millennium Dome
stała się jednym z najlepszych sportowych i rozrywkowych miejsc w Europie . Od ponownego otwarcia w
połowie 2007 na arenie O2 odbywają się główne wydarzenia sportowe oraz amerykański wrestling. Ponadto
występują tu także liczni najlepsi artyści muzyczni. Arena O2 jest także wspaniałym miejscem na wystawy.
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Odbyła się tutaj wystawa Tutankhamun Exhibition w 2007/8. Jedną z najlepszych zalet O2 jest to, że jest ona
zabudowana, więc deszczowy dzień nie jest problemem, a dzięki różnym restauracjom serwującym wszystko od
pysznych dań do hamburgerów jest to świetne miejsce na spędzenie zimowego dnia.

Trafalgar Square
Ostatnio zamknięty dla ruchu kołowego Trafalgar Square słynie z Kolumny Nelsona i lwów z brązu -słusznie
uznany jest za jeden z najwspanialszych na świecie placów, który powinien zobaczyć każdy turysta będący w
Londynie. Również niedaleko znajduje się historyczny kościół St Martin in-the-Fields.

Regent's Park
Regent's Park jest jednym z najbardziej zielonych obszarów w centralnym Londynie. W północno-wschodniej
części parku znajduje się London Zoo, pierwsze na świecie naukowe zoo, które mieści kolekcję ponad 650
różnych gatunków zwierząt. Na południe od rzeki w Battersea Park znajdują się Festival Gardens, atrakcje
Festiwalu Brytanii 1951.

The South Bank
Na South Bank Tamizy znajduje się mnóstwo najwspanialszych atrakcji turystycznych Londynu, wiele z nich
można obejrzeć podczas jednego spaceru z malowniczymi widokami na rzekę. Na zachód od Tower Bridge,
znajduje się jeden z najsłynniejszych obiektów w stolicy – nowoczesny, szklany jajowaty budynek City Hall,
siedziba władz Londynu.

Wydarzenia
Styczen - Nowy Rok – 1 stycznia
Publiczne święto w UK, na którym obchodzi się początek nowego roku; większość osób robi postanowienia
noworoczne, które później stara się zrealizować w całym nadchodzącym roku.

Luty - Walentynki
14 luty to czas w roku, by powiedzieć, że kogoś się kocha. Zarówno mężczyźni jak i kobiety wysyłają kartki lub
dają sobie prezenty. Tradycyjnie nie pisze się imienia na kartce lub prezencie. Często wysyła się je pocztą,
dostarcza przez kogoś lub ukrywa: nie wręcza się ich bezpośrednio danej osobie. Wśród najczęstszych prezentów
są czekoladki, misie i kwiaty. Pary czasami wychodzą do restauracji: rezerwują stolik wcześniej, jeśli planują iść
w tym dniu do restauracji. W tym dniu róże są najdroższe w całym roku.

Marzec - Ostatki - 16 luty
Historycznie, w Ostatki chrześcijanie wyznają swoje grzechy i proszą o przebaczenie. Jest to dzień przed okresem
Wielkiego Postu, kiedy Chrześcijanie tradycyjnie nie jedli tłustych potraw (na przykład: mięsa, ryb, jajka i mleka)
przez 40 dni aż do Niedzieli Palmowej, która ma miejsce tydzień przed niedzielą wielkanocną. W dniu tym
rodziny urządzali ucztę, by jeść potrawy, których nie jedli podczas 40 dni postu: Jajka i mleko używano dodając
mąkę i robiąc naleśniki. Tradycja ta wciąż jest przestrzegana przez wiele rodzin. Popularna nazwa Ostatków (ang.
Shrove Tuesday) jest Pancake Day.

Kwiecien - Chiński Nowy Rok w Chinatown
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26 lutego obchodzi się chiński nowy rok w dzielnicy Chinatown w Londynie. Główne wydarzenia odbywają się
na Gerrard Street, Leicester Square i Trafalgar Square. Wśród rozrywek są tańce lwów, smoków, pokazy sztuk
walk, chińskie jedzenie i muzyka, oraz petardy.

Maj - Dzień Świętego Patryka
Uroczystości związane z kulturą irlandzką w Londynie zwykle odbywają się w niedzielę najbliższą Dniu
Świętego Patryka, który ma miejsce 17 marca. Organizowana jest parada rozpoczynająca się o 12, przechodząca
w dół Piccadilly, Regent Street i Trafalgar Square, kończąc swój bieg w Whitehall Place. Jest również festiwal
muzyki i przedstawienia kulturalne na Trafalgar Square, Leicester Square i Covent Garden

Czerwiec - Cheltenham Festival
Jeden z głównych wyścigów konnych w roku odbywa się w Cheltenham. To skoki, w których biorą udział
najlepsi brytyjscy i irlandzcy jeźdźcy. Najważniejszy wyścig to Gold Cup odbywający się w piątek.

Lipiec - Head of the River Race
Wyścig łodzi na rzece Tamiza w Londynie dla "ósemek", w których osiem osób wiosłuje, a jedna osoba prowadzi
łódź. W konkursie bierze udział kilkaset łodzi, wyruszają w przerwach 10 sekundowych i zapisywany jest czas
zakończenia przez nich kursu. Konkurs rozpoczyna się o 13:15 i kończy o około 14:30; najszybsze łodzie mogą
ukończyć kurs 4.25 mili (7 kilometrów) w około 20 minut. Rejs rozpoczyna się przy Chiswick Bridge i kończy
przy moście Putney Bridge. Można obserwować z jakiegokolwiek dostępnego miejsca wzdłuż rzeki, ale najlepsze
widoki są najprawdopodobniej ze wschodniego brzegu Tamizy (strona, która jest w Surrey), na północ od mostu
Chiswick Bridge.

Sierpien - Brick Lane Curry Festival
The Brick Lane Curry Festival to gastronomiczna huczna impreza w London's Brick Lane, świętująca to co
najlepsze z curry. Turyści przez ponad dwa tygodnie mają okazję, by skosztować niektóre z najbardziej kuszących
dań z Bangladeszu, Indii i Pakistanu.

Wrzesien - Lodowisko Somerset House
Lodowisko Somerset House jest otwarte dla łyżwiarzy i widzów, obiecując magiczne doświadczenia dla
wszystkich odwiedzających dziedziniec Somerset House. Zrelaksuj się przed lub po jeździe na łyżwach i zatop w
atmosferze Somerset House, która obiecuje coś wyjątkowego dla Londyńczyków w każdym wieku. Jest tu
również kawiarnia The Skate Cafe i bar otwarte w sezonie, więc jeśli masz ochotę na pyszny, ciepły posiłek albo
rozgrzewający lub odświeżający napój, wszystko tu dostaniesz.

Pazdziernik - The Lord Mayor’s Show
Odbywający się co roku w drugą niedzielę listopada pokaz organizowany jest już od prawie 800 lat. To
spektakularna procesja, w której przenosi się Lord Mayor of London do gmachu Sądu Królewskiego, by ślubować
wierność Koronie. Z tysiącami uczestników i wojskowymi, setkami pojazdów i licznymi orkiestrami dętymi jest
to największa parada tego rodzaju na świecie. Koniec dnia oznaczony jest spektakularnymi pokazami sztucznych
ogni nad rzeką Tamizą.
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Listopad - Rozpoczęcie Sesji Parlamentu
Jedna z najbardziej kolorowych i wspaniałych okazji państwowych w roku, Rozpoczęcie Sesji Parlamentu
zaznacza początek nowego roku parlamentarnego i ustala plany na nadchodzący okres. Uroczystość odbywa się w
siedzibie parlamentu, Westminster. Procesja rozpoczyna się w Pałacu Buckingham i kończy w siedzibie
parlamentu.

Grudzien - Royal Variety Performance
Od 1912 roku odbywa się coroczne show z przedstawieniami, w którym udział biorą król i królowa. Pieniądze
zbierane są w celach charytatywnych, by pomóc emerytowanym artystom estradowym (artyści występują
bezpłatnie). Przedstawienia pokazane są w telewizji w późniejszym terminie.

Poruszanie
Łodzie
Istnieje mnóstwo firm oferujących rejsy łodzią po Tamizie, w tym zwiedzanie czy rejsy połączone z
obiadem/herbatą. Usługi pomiędzy dwoma lub większą ilością pirsów oferowane są regularnie i działają zgodnie
z zasadami London River Services (LRS), których obowiązki wliczają przepisy dotyczące opłat i poziomu usług.
Posiadacze karty Travelcard upoważnieni są do znacznych zniżek na rejsy łodzią.

Autobusy
Londyn oferuje obszerne usługi przewozów autokarowych, z w przybliżeniu 4 milionami podróży w każdy dzień
weekendu. Większość wiat na przystanku jest teraz wyposażona w tablice wskazujące czas oczekiwania na
autobus. Znajdują się tu również mapy wyjaśniające trasę autobusów do określonych celów podróży. Autobusy
nocne to jedyna metoda publicznego transportu dostępna w nocy, gdyż metro jest zamykane o około północy.

Prywatny Wynajem Taksówek
Prywatny wynajem taksówek podlega teraz regulacjom Public Carriage Office. Licencje udzielane są na okres
pięciu lat, pod warunkiem że aplikant sprosta pewnym wymaganiom na okres trwania licencji. Istnieje wiele firm
z prywatnymi taksówkami w Londynie, których numery można znaleźć w lokalnej książce telefonicznej. Główna
różnica pomiędzy prywatnymi taksówkami a Czarnymi Taksówkami polega na tym, że te pierwsze należy
zarezerwować z wyprzedzeniem i nie mogą czekać na klientów na ulicy. Tak jak w przypadku Czarnych
Taksówek, prywatne taksówki na licencji Public Carriage Office mają uregulowane

Taksówki
Londyn jest pełen słynnych Czarnych Taksówek i kierowców, którzy - jak mówią - oferują najlepsze usługi na
świecie. Zanim kierowcy otrzymają swoje identyfikatory, muszą zdać wszechstronny test oceniający ich wiedzę
dotyczącą Londynu, a przygotowania do niego mogą zająć do czterech lat. Przeprowadzane są również kontrole
dotyczące charakteru kierowcy i historii karalności. Dzięki nim klienci mają pewność, że Czarne Taksówki to
bezpieczna metoda komunikacji. Taksówki mogą przewozić do pięciu osób i bagaż, ale niektóre modele mogą
zabrać sześć osób. Dostęp dla wózków inwalidzkich jest w standardzie i dostępne są krzesełka dla dzieci. Czarne
Taksówki można zarezerwować telefonicznie pod numerem 0207 833 0996 lub zatrzymać na ulicy, kiedy żółty
znak taksówki jest włączony. Można je również znaleźć w wyznaczonych miejscach, takich jak trakt główny,
metro i przystanki autobusowe.
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Travel Card
Jednym z najlepszych sposobów na poruszanie się po Londynie jest podróżowanie z kartą Travelcard. Londyn jest
podzielony na sześć stref podróżnych, strefa 1 to Londyn centralny. Karta Travelcard zapewnia wygodę i
elastyczność, upoważniając posiadacza do nielimitowanych podróży w jakiejkolwiek kombinacji metra, pociągu,
autobusu i kolei Docklands Light Railway w wyznaczonych strefach. Jednakże, są pewne ograniczenia, np. w
przypadku Heathrow Express. Karty Travelcards również oferują posiadaczowi znaczne zniżki dotyczące
standardowych opłat większości planowanych rejsów na Tamizie działających zgodnie z London River Services.
Możesz kupić kartę Travelcards na stacjach metra i kolejowych oraz w wybranych kioskach ruchu. Dostępnych
jest kilka rodzajów kart Travelcard, wliczając karty dzienne i weekendowe, karty Travelcards na dłuższe okresy
oraz karty rodzinne.

Metro
Poza godzinami szczytu (07:00-10:00 i 17:00-19:00, od poniedziałku do piątku) kiedy metro jest strasznie
zatłoczone, jest to zwykle wygodna i dogodna forma komunikacji. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest
książeczka w jakimkolwiek Centrum Informacji Turystycznej, w której podane są szczegóły dotyczące
możliwości wjazdu do metra na każdej stacji. Pociągi kursują od 5:30 do północy od poniedziałku do soboty i od
7:00 do 23:30 w niedziele.
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Usługi lokalne
Cosmetic Surgery
Cutting Edge Cosmetic Surgery
I am a Consultant Plastic and Reconstructive Surgeon. Having trained and worked in the NHS for 26 years, culminating in a Consultant post at
Guy’s, St. Thomas’ and King’s College Hospitals, I left the NHS and now concentrate my work efforts full time on my private practice. I offer
a service in both cosmetic and reconstructive plastic surgery based in Harley Street although I do also consult within clinics in Hampshire and
South London.
I am Board Certified in both the UK and Europe and I am listed on the Specialist Register of the General Medical Council. I am a member of
the British Association of Aesthetic Plastic Surgeons and an International Member of the American Society for Aesthetic Plastic Surgery.
Address: 78 Harley Street
Marylebone
London W1G 9HJ
Tel: +44 (0)845 337 0225
Web: www.adamgreenbaum.co.uk

Dentists
James Hull & Associates
James Hull & Associates are a group of dental practices providing high quality and specialist dental care. They currently have over 60 dental
practices throughout the United Kingdom, from Devon & Cornwall, Wales, London, the Midlands and Scotland, and have been established for
over 20years.
All of their practices deliver exceptional standards of care in state of the art surroundings. Treatment is carried out by specially selected dental
practitioners and specialists, who are able to offer not just routine dentistry, but also cosmetic options such as in-surgery teeth whitening,
implants, clear braces, porcelain crowns and veneers.
Address: Suite 3
11-12 Wimpole Street
London
W1G 9ST
Tel: 020 7467 6900
Web: www.jameshull.co.uk

Gentlemen's Clubs
Majorback
Spend an evening in the company of London's most beautiful girls, in one of the capital's oldest established gentleman's clubs.
From the moment you enter the traditional surrounds of Browns or the Griffin, you'll be seduced by the finest dancers from around the globe.
Whether your taste is for the exotic, sexy or glamorous, you'll find it here. Simply sit down for a drink and watch the live shows bring your
Wizz air e-ticket for your first drink free, or let the girls entertain you one-on-one with a private dance in our VIP area.
Browns is conveniently situated in Shoreditch close to the heart of the Square Mile, and always the first port of call for Europe's biggest and
busiest financial district.
The Griffin is located in the heart of London's legal district, within easy reach of the Chancery Lane tube station.
Along with the premium entertainment on offer, we also have an in-house DJ mixing music throughout the day and plasma TVs covering all
the major sport events such as Premier League Football, Test Match Cricket and World Title Boxing.
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Address: 1 Hackney Road,
London,
E2 7NX
Tel: +44 (0) 207 739 3970
Email: info@browns-griffin.co.uk
Web: www.browns-griffin.co.uk

Rainbow Sports Bar Gentlemen’s Club
Looking for a bar with a difference? Want value for money?
All major sporting events covered with normal pub prices. This is one of London’s most popular and premier striptease venues. Five minutes
from Liverpool Station. Over sixty different girls from around the world all equally lovely and extremely stunning. We have a wide range of
looks to please all eyes. Our girls at rainbow are very friendly. If you don’t want to have a dance than you can just have a sit down and talk to
the girl or girls of your choice.
If you’re intending to have a stag night, birthday party, Christmas event or just a night with the lads then try our VIP stage area. It allows you
to enjoy the striptease performance from the best seats in the house. Choose either our bronze, silver, gold or platinum package to make your
evening a night to remember!
For more details visit www.rainbowgentlemansclub.co.uk
Don’t forget your WIZZ boarding pass. Produce it for free entry and your first drink free.
Address: 72 Shoreditch High Street,
Shoreditch,
London E1 6JJ
Tel: 0207 739 2959
Email: info@rainbowgentlemansclub.co.uk
Web: www.rainbowgentlemansclub.co.uk

Legal Services
Ashton Page Solicitors
We are a dynamic and energetic team of legal professionals based in the diversely ethnic area of Hounslow, near Heathrow Airport.
Whether you are a local resident requiring advice on the drafting of a will or an international company looking to set up or expand your
existing presence in the UK, our aim is to provide you with a first class professional and personal service.
We are pro-active and assist clients in finding realistic and cost effective solutions to their matters.
Contact us to explore your options.
Address: Craneshaw House
8 Douglas Road
Hounslow
Middlesex TW3 1DA
Tel: 020 8622 3671
Email: info@ashtonpage.com
Web: www.ashtonpage.com

Meetings and Events
Executive Offices Group
The Executive Offices Group provides unbranded serviced offices and suites, meeting and conferencing facilities and virtual offices, in prime
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locations throughout London, the UK and Paris.
Their portfolio comprises 32 prestigious properties equipped with the latest technology. These vary across three unique brands: Argyll, their
luxury brand, has a stunning collection of period buildings in the most prestigious areas of Mayfair, Belgravia and the City of London, whilst
their premium brand, Palladia, includes some of London's most elegant and well-placed buildings. Corpnex, is more contemporary, and
combines modern design with great locations.
Address: 33 St James's Square
London
SW1Y 4JS
Tel: +44 (0) 20 3008 8888
Email: enquiries@eogroup.com
Web: www.executiveoffices.co.uk

Restaurants
Abracadabra
Aladdin's cave splendour for that special dinner or drinks
Delicious fusion of cuisines using rare breed and traditional meats
Private Booth Dining, each with its own theme
Revolving Table and Private Banqueting Suites
Open Mon-Sat from 12noon. A la carte available all day
WiFi available for those business lunches

Address: 91 Jermyn Street
St James, Piccadilly
London
SW1Y 6JB
Tel: +44 (0) 20 7930 3111
Email: info@example.com
Web: www.abracadabra-restaurant.co.uk

Serviced Apartments
Marlin Apartments
Marlin Apartments provide the leading serviced accommodation for Central London. With over 400 corporate apartments under our
ownership, we recognize the need for quality accommodation at affordable prices. Our serviced apartments are specially designed, with the
assistance of one of the UK's top Architects, to ensure space is maximized and the most up-to-date technology has been provided.
Our carefully selected locations mean that the business traveler can choose from a range of London's diverse characteristics whilst still being
within easy walking distance of their place of work. Whether it's corporate accommodation or a leisure break; our serviced apartments offer
great value and flexibility in comparison to other accommodation options.
Our dedicated team of staff are experienced in all aspects of corporate housing, the leisure industry, relocation and property management.
Marlin Apartments has built an excellent reputation for consistently maintaining high quality services and attention to detail in every
apartment.
Address: 5-8 Empire Square South
34 Long Lane
London SE1 4NA
Tel: +44 0 207 378 4840
Email: enquiries@marlinapartments.com
Web: www.marlinapartments.com
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Tailoring
BLAQUA
With an undying dedication to constantly evolving their designs, experimenting with the finest fabrics, sourcing and designing unique patterns,
incorporating the tiniest detail that brings a smile to the wearer, every BLAQUA item has a true spirit sewn into it, by hand. Their collections
have a sophistication and soul that extend way beyond the clothes.
There’s an audacity, a contagious sense of humour and style that gives all their clothes real spirit combined with a quality and detail that
exhibits a true sense of craftsmanship and creativity.
The BLAQUA passion for quality also extends to its commitment to hand tailoring in London and manufacturing as far as possible within the
UK.
The collections are constantly evolving – some pieces are unique one-offs, whilst others are made in strictly limited numbers. Shirts and
tailoring are typically re-merchandised on a monthly basis.
Typical price points range from £120 to £180 for shirts, £895 to £1150 for tailoring and £75 to £95 for cufflinks. Bespoke tailoring, hand made
in London, starts at £1600.
Following the success of the store in Newburgh Street, W1, Blaqua have opened their second store in the Kings Road, Chelsea SW3.
Address: 9 Newburgh Street LONDON W1F 7RL
Tel: 020 7434 3007
Email: info@blaqua.net
Web: www.blaqua.net

Telemarketing
Beanstalk Marketing
Beanstalk provides integrated B2B Marketing, Telemarketing and Lead Generation services.
We take an intelligent approach to accelerating sales for its customers.
Our expertise is in delivering a continual flow of well qualified sales appointments and leads that you can convert into profitable customers.
Analysis is at the heart of what we do. Making sure you are targeting the right businesses.
We then run integrated marketing campaigns that include the right blend of email marketing, professional telemarketing, SEO and digital
marketing.
Our clients include both SME’s and FTSE-listed corporates.
Address: Moulsham Mill
Parkway
Chelmsford
Essex
CM2 7PX
Tel: 0845 474 2047
Email: info@beanstalkmarketing.co.uk
Web: www.beanstalkmarketing.co.uk
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