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Fortnum & Mason 

"Engelse Winkelervaring"

Hier, onder Fortnum en Mason's luxe omgeving, leeft het Britse Rijk voort.

Klein en altijd vol met toeristen, Fortnum en Mason is veel meer dan

alleen de Queen's kruidenier. Met volledige en kroonluchters, krijgt

warenhuis winkelen een hele andere betekenis. Fortnum en Mason's

verpakkingen is traditioneel en elegant, en is gratis bij aankoop van een

geschenk (met uitzondering van voedingsmiddelen, en dat is jammer,

want de Food Hall is Fortnum en Mason's hoogtepunt) en er is een

uitgebreide selectie van eigen merk thee, koffie, wijn en bepalingen om

uit te kiezen. Zorg er ook voor dat u stopt om de rare fontein bij de deuren

te bekijken. En bedenkt u ook maar dat Fortnum en Mason is het meest

bekend om zijn onnavolgbare manden.

 +44 20 7734 8040  www.fortnumandmason.c

om/

 corporate@fortnumandmas

on.co.uk

 181 Piccadilly, Londen
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Liberty 

"Glamoreuze Hot spot"

Liberty was als een toevluchtsoord voor een Engels klantenkring, evenals

voor toeristen die op de jacht zijn naar riante stoffen voor naaien. Het is

echter getransformeerd in een hotspot voor designer kleding en

cosmetica. Het gebouw zelf is van groot historische schoonheid met haar

opvallende mock-Tudor gevel met een schitterende galerij eikenhouten

trap. De kunst boeksectie wordt begeleid door een gezellig café dat

enorme lekkere gebakjes serveert. Antiek, een bruidsafdeling en

binnenlandse ware kunnen worden gevonden in de kelder, eigentijdse

juwelen en Liberty speciale accessoires zijn op de begane grond te

vinden, en er zijn lovenswaardige afdelingen voor cosmetica, cadeaus en

vormgever mode labels voor zowel mannen als vrouwen. In de afgelopen

jaren, is Liberty een walhalla geworden voor opkomende en meer

creatieve ontwerpers geworden, met inbegrip van Kostas Murkurdis,

Martine Sitbon en Issy Miyake. De weefsels en textiel afdeling blijft uniek

en de uitstekende woninginrichting en ambachten zijn opvallend

gevarieerd.

 +44 20 7734 1234  www.liberty.co.uk  customerservices@liberty.c

o.uk

 Regent Street, Londen
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Selfridges & Co 

"Designer Shopping"

Selfridges is one of the best (and best known) department stores, not just

in the city, but the world. A store from which customers have come to

expect only the best, at Selfridges you can find branded clothing,

accessories, cosmetics, eatables and so much more. When you take into

account the quality and variety of services and products it offers, it is

really no wonder that this high-end store has become one of London's

attractions.

 +44 800 12 3400 (Toll Free)  www.selfridges.com/GB/en/features

/info/stores/london/

 400 Oxford Street, Londen
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Harvey Nichols 

"Koninklijke Favoriet"

De chique en moderne Knightsbridge Harvey Nichols winkel was een

echte favoriet van wijlen prinses Diana. Harvey Nicks (als het is bekend)

concentreert zich voornamelijk op de verkoop van mooie designerkleding,

en de onzekere of drukke persoon kan zelfs een personal shopper boeken

om hen gratis te helpens. Het enige wat u hoeft te doen is hen vertellen

wat u zoekt en wat u afmetingen zijn en ze halen de meest geschikte

keuze uit de winkel. Andere diensten omvatten op de begane grond een

parfumerie, de vierde verdieping heeft een Aveda Spa, de vijfde

verdieping een Cafe Bar, Yo! Sushi. Als dat nog niet genoeg is, kunt u een

aantal prachtig verpakte lekkernijen uit de voedselhal halen. Ontspan aan

de espresso bar of wandel door de biologische en vitamine afdeling, waar

u gebruik kunt maken van de touch-screen computer voor gezondheid

voedsel informatie.

 +44 20 7235 5000  www.harveynichols.com/s

tore/knightsbridge/

 contact.knightsbridge@har

veynichols.com

 109 - 125 Knightsbridge,

Londen
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Harrods 

"Shoppers Paradijs"

Dit is een van Londen's meest prestigieuze winkelstraten en dient als een

schitterend eerbetoon aan rijke en stijlvolle dingen. Eigendom van

Mohammed Al Fayed, biedt elke verdieping modeontwerper kleding en

accessoires, luxe meubilair, cosmetica, fijne juwelen en klassieke

speelgoed. Als u haast heeft, dan kan een van Harrods gratis personal

shoppersu helpen. Dit Knightsbridge paleis heeft 19 cafés en restaurants,

een online casino en een huisdier afdeling. Harrods eigen merken maken

perfecte cadeaus. U kunt uw aankopen overal in de wereld laten

bezorgen. In de kelder, heeft Al Fayed een kleine vergulde eerbetoon aan

prinses Diana en zijn zoon Dodi opgetrokken die tragisch stierven in

augustus 1997.

 +44 20 7730 1234  www.harrods.com/  87-135 Brompton Road, Londen
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