EN KORT HISTORIK
Ser man på nutida kartor är det svårt att
föreställa sig hästvagnar som kommer
åkande fram till Temple Lodges ytterport
längs den halvrunda körvägen. Men det år
så man ser framsidan av gården på
hundraåriga ritningar. Numera kommer
man in genom en smidd järnport, som varit
huvudingång i mer än 20 år. Huset har haft
sitt namn åtminstone sedan slutet av
förförra århundradet, när den unge
konstnären Brangwyn arrenderade det och
byggde en studio.

Gäster är välkomna att deltage i
Kristensamfundets aktiviteter, vilka kan
ses i dess aktuella program.
För ytterligare information om Temple
Lodge Club, Kristensamfundet och dess
aktiviteter,
vänligen
kontakta
sekreterare, 51 Queen Caroline Street,
Hammersmith, London W6 9QL.
Tel:

+ 44 (0)20 8748 8388

e-mail: templelodgeclub@btconnect.com

TEMPLE LODGE
CLUB
“ En lugn oas mitt i
London”

Website: www.templelodgeclub.com

Fakta om de
bekvämligheter som
erbjuds i
Kristensamfundets
gästhem

Det nuvarande huset, enligt vad
källarvalven visar, är byggt ovanpå
grunderna av en byggand från 1600-talet.
Trots att Brangwyn flyttede till Ditchling i
Sussex behöll han sitt arrende av Temple
Lodge ända till 1935. Det köptes 1961 för
Kristensamfundets räkning under ledning
av prästen Fru Evelyn Capel. Huset hade
vanvårdats och förfallit under tiden och
försök har gjorts att renovera både
trädgården och byggnaden till deras
tidigare glans.

på
51, Queen Caroline Street
Hammersmith
LONDON W6 9QL
Temple Lodge administreras av “Temple
Lodge Club Ltd.” Co. Reg. Nr. 06741437.

UNDER DIN VISTELSE HÄR
HUR MAN TAR SIG TILL TEMPLE
LODGE
Hammersmith
är
närmaste
tunnelbanestation på Piccadilly-District
linjen, med direkt anslutning från
Heathrows flygplats. Det är också västra
slutstation på Hammersmith-City linjen.
Busstationen
finns
direkt
utanför
tunnelbanestationen, och därifrån finns
aslutningar till samtliga delar. Det finns
även en nattbusslinje.
Med bil: Direkt västerfrån längs A4/M4 och
från västliga riktningar längs A3 och A40.
Via Norra-Södra ringsvägarna kan man
komma hit ifrån andra riktningar.
Parkering direkt på gatan äa belagt med
förbud under dagtid.
När du anländer till Broadway Centre, håll
utkik efter utsfartskylten markerad
“Hammersmith Apollo ” och åk ut vid
denna. Se till att ha teatern på din vänstra
sida, passera f.d. Saint Vincent’s House
och sväng sedan åt vänster genom “Angel
Gate”. Från denna gård kan man komma in
både till The Gate Restaurant och till
Temple Lodge.
The Gate Vegetarian Restaurant är väl värt
ett besök både för lunch och kvällsmat.
Reservation är nödvändigt: ring 020 8748
6932.

ÖVERNATTNINGSPRISER
Gäster på Temple Lodge som önskar bed &
breakfast behöver gå med i Temple Lodge
Club för £1.00 och får då möjlighet att
utnyttja alla bekvämligheter som huset
erbjuder. Matsalen på nedre botten, där
frukosten serveras, har utsikt mot den
tysta och avskilda trädgården, som är
öppen för alla. Ett bibliotek erbjuder plats
för avkoppling eller läsning i lugn och ro.
Prislista gällande fr.o.m. 20100101:
 Enkelrum
£ 55.00 per natt
med dusch
£ 60.00


Delat rum
med dusch

£ 66.00 per natt
£ 70.00



Twin rum

£ 77.00 per natt



Lyxiga dubbelrum £ 89.00 per natt
med dusch
£ 89.00 per natt

Det delade rummet har en enkelbädd samt
en hopfällbar extrasäng









Dubbelrum fås på förfrågen
Alla rum har rinnande kallt och varmt
vatten
Badrummen finns i korridoren
Det serveras en riklig kontinental frukost
En depositionsavgift för första natten är
obligatorisk



Samtliga viktiga turistattraktioner kan
enkelt
nås
med
allmänna
kommunikationsmedel
Möjlighet till trevliga promenader
längs Themsen ges från båda sidor av
Hammersmith-bron. På norra sidan
finns roddklubbar och en del historiska
byggnader som ex. William Morris hus.
På södra stranden finner man I riktning
Kew Saint Pauls skolas lekplats på
vänstra
sidan
och
flodens
tidvattensmärken på högra.
Kew Gardens kan också nås med en
promenad längs flodstranden och är
bara några få stationer med District
Line i riktning mot Richmond, med
dess egen park där rådjur finns.
Den nyöppnade Waterfowl-kyrkan i
Wetlands Centre når man också bara
genom att korsa bron.
Vi kan skryta med att ha tre teatrar
inom fen minuters gångavstånd- var
och en av dem bidrar på ett unikt sätt
till något mer sevärt än bara
kvartersliv.
Förutom
de
mer
traditionella
byggnaderna har Hammersmith också
många
anmärkningsvärda
och
nybyggade moderna landmärken, som
t.ex The Ark och en läkarklinik.

