
 

 

LYHYT HISTORIA 
Kun katselee tämän päivän karttoja on 
vaikea kuvitella hevosvaunujen ajavan 
Temple Lodge´n ulkoportille pitkin  
puolipyöreää ajotietä. Mutta näin nähdään 
tilan etupuoli monisatavuotisista 
piirustuksista. Nykyään pääsee sisään 
takorautaportin läpi joka on ollut 
pääsisäänkäynti yli 20 vuotta. Talolla on 
ollut tämä nimi maintain viimeistä 
edellisen vuosi-sadan loppupuolelta, kun 
nuori aiteilija Brangwyn vuokrasi den ja 
rakensi studion. 
  
Nykyinen talo, sen mukaan mitä 
kellarivalvit näyttävät, on rakennettu 
1600-luvulta olevan rakennuksen 
perustukselle. Siitä huolimatta että 
Brangwyn muutti Ditcling´iin Sussex´issa 
hän jatkoi Temple Lodge´n vuokraamista 
aina vuoteen 1935. Vuonna 1961 se 
ostettiin Kristensam- fundet´ille Pappi 
Rouva Evelyn Chapel´in johdolla. Talo oli 
huonosti hoidettu ja ränsistynyt ja on 
yritetty kunnostaa seka puutarha että 
rakennus sen aikaisempaan loistoon. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieraat ovat tervetulleita osallistumaan  
Kirestensamfundet´in aktiviteetteihin 
jotka voi nähdä sen ajankohtaisissa 
ohjelmissa. 
Lisätietoja Temple Lodge Club´ista, 
Kristensamfundet´ista ja sen 
aktiviteeteistä saa ottamalla yhteyden 
sihteeriin, 51 Queen Caroline Street, 
Hammersmith, London W6 9QL. 
  
Tel  +44(0)20 8748 8388 
sahköposti: 
templelodgeclub@btconnect.com 
Website: www.templelodgeclub.com 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Temple Lodge‘n hallintoa hoitaa 
Temple Lodge Club Ltd.  
Co. rek no 06741437“. 

TEMPLE LODGE 
CLUB 

 
  

"Rauhallinen keidas 
keskellä Lontoota" 

 
 
  

Tietoa mukavuuksista 
joita 

Kristensamfundetín 
vieraskoti tarjoaa 

 
 
 
 

51, Queen Caroline Street 
Hammersmith 

London W6 9QL  
UK 

mailto:templelodgeclub@btconnect.com
http://www.templelodgeclub.com/


 

 

KUINKA LÖYDÄT TEMPLE LODGEN 
 
 
Hammersmith on lähin maanalaisenasema 
Piccadilly-District linjalla, suora yhteys 
Heathrownin lentokentältä. Se on myös 
läntinen päätepysäkki Hammersmith-City 
linjalla. Bussiasema on välittömästi 
maanalaisenaseman ulkopuolella, ja sieltä 
on yhteydet joka puolelle. Myös yölinja on.  
 
Autolla: Suoraan lännestä pitkin A4/M4 ja 
läntisistä suunnista pitkin A3 ja A40. 
Pohjois-Etelä kehäteiden kautta voi tulla           
muista suunnista. Pysäköinti kadulle on 
kielletty päiväsaikaan. 
 
 
Kun saavut Broadway Centre´en, pidä 
silmällä ulosajokylttiä "Hammersmith 
Apollo" ja aja tässä ulos. Teatteri on 
vasemmalla puolella, aja ohi entisen Saint 
Vincent´s House ja käänny sitten 
vasemmalle läpi "Angels Gate". Tältä 
pihalta pääsee sekä The Gate 
Restaurant´iin että Temple Lodge´en. 
 
 
 
 
The Gate Vegetarian Restaurant on  
vierailun väärti käydä lounastamassa tai 
päivällisellä. Päytävaraus on välttämätön: 
soita 02087486932. 

YÖPYMISHINNAT 

Temple Lodge´n vieraat jotka haluavat bed 
& breakfast voivat liittyä Temple Lodge 
Clubíin 1 punnalla saadakseen siten 
mahdollisuuden käyttää kaikkia 
mukavuuksia joita talo tarjoaa. 
Ruokasalista alakerrassa jossa aamiainen 
tarjoillaan, on näköala hiljaiseen ja 
erillään olevaan puutarhaan joka on 
avoinna kaikille. Kirjasto tarjoaa paikan 
rentoutua tai lukea kaikessa rauhassa. 
 
 
Hintalista 2010 01 01 lähtien: 
Yhden hengen huone      £ 55.00  
yö suihkulla     £60.00  
Jaettu huone      £ 66.00 
yö suihkulla        £ 70.00 
Kahden hengen huone  £ 77.00  
Luxury double room     £ 89.00  
yö suihkulla   £ 89.00 
 
 
Jaetussa huoneessa on yhden hengen sänky 
ja levitettävä ylimääräinen sänky. 
Kahden hengen huoneen saa 
tiedustelemalla. 
Kaikissa huoneissa on juokseva kylmä ja 
lämmin vesi. 
Kylpyhuoneet ovat käytävässä. 
Tarjottavana on oikea mannermainen 
amiainen.  
Talletusmaksu ensimmäisestä yöstä on 
pakollinen. 
 

OLESKELUAIKANASI TÄÄLLÄ 

Kaikkiin tärkeisiin atkailunähtävyyksiin       
pääsee yleisillä kulku-neuvoilla. 
 
Mahdollisuus miellyttäviin kävelyihin pitkin 
Themsen´iä molemmin puolin 
Hammersmith-siltaa. Pohjoispuolella on 
soutuseuroja ja monia historiallisia 
rakennuksia kuten esim. William Morris 
talo. Etelärannassa Kew´in suunnassa on 
Saint Paulín koulun leikkipaikka 
vasemmalla ja nousuvedenmerkit oikella. 
Kew Garden pääsee myös kävelemällä 
joenrantaa pitkin ja se on vain muutaman 
aseman päässä District Line´lla Richmondin 
suuntaan, jossa on oma puisto 
metsäkauriineen. 
Vasta-avattuun Waterfowl-kirkkoon 
Wetlands Centre´ssä pääsee vain 
ylittämällä sillan. 
 
Voimme kehua että meillä on kolme 
teatteria viiden minuutin kävelymatkan 
etäisyydellä-joista jokainen avustaa 
ainutlaatuisella tavalla nähtävyyksenä yli 
korttelielämän. 
 
Paitsi perinnäisiä rakennuksia 
Hammersmith´issä on myös monia 
huomattavia ja vastarakennettuja 
mykyaikaisia maamerkkejä kuten esim The 
Ark ja lääkärikliniikka. 


