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Annan Information
Det bästa är att ha ett badrum alldeles för dig själv, jag älskade det. Bara två sängar och en
garderob, som det andra rummet, med lite mindre gångavstånd. Olika transportförbindelser i
det här området tar dig snabbt till alla huvudstadens största attraktioner på några minuter. Allt
nära. Gergely 2018-01-18T00: 00: 00Z Verkligen härligt rum, även om street outside är ganska
högt. Lägenheten ligger i ett exceptionellt läge gångavstånd till allt du behöver. Utsikten från
sovrummet till gatan var den perfekta saken att vakna till. Så antingen vill du ha en måltid ute
eller laga den hemma du är täckt. Christian 2016-08-29T00: 00: 00Z Vi har verkligen haft vår
vistelse på Ranja och Zikas hus. Strax runt hörnet finns Sainsbury's, Starbucks, Tesco,
Morrison och alla stora banker, även en park mindre än en minuts promenad.
Lägenheten ligger mycket nära Westfield köpcentrum och litterära i från herdar buske
centralstation. Adressen var felaktig. 7 km från platsen jag bokade. Kollektivtrafik, fot- eller

cykeluthyrning (Londons cykeluthyrningssystem har cyklar i Shepherds Bush som kan hyras
per timme) är definitivt det bästa sättet att besöka London och dess sevärdheter. Kommer
använda igen om jag behöver spendera en natt i området. Stort rum, plats ligger nära Westfield
köpcentrum. FA Premier Division Football Club Queen's Park Rangers, ligger precis utanför
dörren för alla fotbollsfans. Westfield ligger precis runt hörnet med restauranger, kaféer och
bra affärer för hela familjen. Ditt fullständiga namn och adress ska vara synliga, men gärna
täcka all annan information som du inte vill dela. Tack Rajna och Zika :) Lilian 2014-0630T00: 00: 00Z Var ett mycket trevligt ställe att bo.mycket vänligt, rent och mysigt. Med sin
färgglada marknad och butiker är området populärt bland turister.
Incheckning och utcheckning var lätt, och jag fick också en hand som bär min resväska
uppför trappan. För mer transport detaljer, se plats och transport avsnitt. Tack så mycket till
Elisa för att göra oss så välkomna och vår vistelse så fredlig. Boenden är stora, mycket rena,
mysiga och fullt utrustade. Du hittar i lägenheten allt vad du behöver och ännu mer. Rummet
var mycket comfy, känns som ditt hem med alla faciliteter du behöver. Rummet var helt städas
och kakor och te var på bordet. Det finns ingen dusch, så kom ihåg om en dusch är ett måste.
Han hälsade oss vid stationen och var mycket hjälpsam settling oss till London (riktningar,
rekommendationer, etc).
Airport pickup och taxi bokningar via din vistelse kan ordnas, vänligen kontakta för mer
information. Stor Tesco butik inom 5 minuters gångavstånd också. Bra område med de
utmärkta pubarna på din tröskel. Det var inte svårt att hitta från Heathrow eller centrum och
det gick bara en kort promenad för att nå all kollektivtrafik. Denna charmiga lägenhet består
av ett rymligt sovrum, ljust vardagsrum, fullt utrustat kök och badrum. Rum och badrum är
rena, moderna, välutrustade och bekväma.
Även om vårt flyg var försenat väntade mannen på oss med ett leende :). Bra att ha
användning av en mikrovågsugn, vattenkokare och kylskåp. Om du är som jag, och tenderar
att känna dig varm medan du sover, kanske du vill spricka fönstret öppet eftersom det blir
ganska toasty. Familjen är ofta långt borta när våra gäster har sin frukost så att du ska ha
integritet men också vid andra tillfällen ett litet företag och konversation om du vill ha det.
Distriktet är tyst och välbetjänat med kollektivtrafik. Jag promenerade till portobello
marknaden Stacy 2016-01-25T00: 00: 00Z Shelia var trevlig. Mycket föreslog platt med en
mycket snäll och tillgänglig värd.
Shepherds Bush Green är en kort promenad eller ännu kortare bussresa bort från vårt hem och
är ett livligt storstadscenter med marknad, teatrar, biografer, musiklokaler, gym, nattklubbar
och omfattande shopping från Tiffany till Marks och Spencer, Prada till Disney Store. Jessica
2016-06-28T00: 00: 00Z Rummet är trevligt och bekvämt. När du skickar in din begäran om att
boka igen, kommer du att bli ombedd att skicka in ditt kortutlåtande. Min fru har en
dammallergi som hon tar dagligen medicin för men hon fann denna plats outhärdlig.
Sammantaget hade jag en bra vistelse på Nabils hem och för detta pris skulle jag definitivt
rekommendera rummet och Nabil som värd.
Totalt sett skulle jag mycket rekommendera Joanna plats för din vistelse i London. Shepherds
Bush serveras mycket bra för kollektivtrafik. Vi är glada att välkomna dig i vår rena, varma
och vackra studio med en mycket bekväm dubbelsäng och ett modernt badrum med varmt
vatten, TV (efter en lång dag med sightseeing i den här vackra staden) allt för dig själv.
Westfield Shopping Centre (det största innerstadshuset i Europa) ligger bara 5 minuters

promenad från huset. Diego 2017-09-18T00: 00: 00Z Behdads plats var fantastisk, i en mycket
hip del av London med bra ställen att shoppa och äta i närheten (Westfield köpcentrum).
Det finns massor av bra ställen att äta och dricka inom gångavstånd och förstås det massiva
Westfield köpcentrum om du behöver lite detaljhandelsterapi. PS Varmt vatten fixerades inte.
6. Du nämnde bokstavligen att du inte skulle ha stannat under min omständighet och att du
skulle ordna en återbetalning. Beläget i närheten av Hammersmith och Shepherd's Bush,
trevligt grannskap med många olika restauranger, barer och affärer spridda runt. Linda 201711-16T00: 00: 00Z Bra närhet till transport, restauranger, mataffärer och affärer. Det är
nyrenoverat och har bra transport. Vårt rum ligger på andra våningen och ligger på baksidan
av huset med utsikt över trädgården.
Så du kan lagra de tomma resväskorna på på skåpet och det lilla rummet är inget problem alls.
Tim 2017-12-23T00: 00: 00Z Vi hade en mycket bra vistelse på Elena. Jag har aldrig sett dig
och även när jag hade rätt kontaktuppgifter var kontakten långsam. 4. Inget varmt vatten
tillgängligt. 5. Wifi router och mobiltelefon däckstation lagras under sängen. Högt
rekommenderad! Carlo 2017-11-04T00: 00: 00Z Ren, bekväm och bekväm plats för att komma
till kollektivtrafik. Stephanie 2017-12-29T00: 00: 00Z Vi hade en bra vistelse, platsen är allt
ren, städad, comfy och ännu rymligare än det verkar från bilderna. Du kan dock inte neka en
gäst baserat på någon faktisk eller uppfattad funktionshinder.
Jag rekommenderar starkt Amanda 2017-09-12T00: 00: 00Z Det var ett mycket vackert och sött
rum. Det är ett lugnt grannskap så vi har goda nätter sömn. Levereras med 2 soffor, en stor
TV, en PS4 med FIFA 18, WiFi, uppvärmning och en liten balkong. Utomeuropeiska gäster
som planerar att resa framåt i Förenade kungariket med hyrbil efter deras besök i London
skulle vara bäst att rekommendera att hyrbilen levereras till huset på morgonen den sista dagen
för att undvika extra kostnader för resan. Detta är det idealiska området i London för att vara i
som du kan gå till den fantastiska Holland Park, Kensington Gardens, Notting Hill, Natural
History Museum, High Street Kensington och naturligtvis det berömda Westfield Shopping
Center. Så om du planerar att köra, var beredd att lägga till detta till kostnaden för din resa
eller lämna din bil hemma. Platsen är också bra som dess mycket nära till centrala London.
Om du inte är frukostare, meddela oss bara i förväg. Att bo i sin plats känns som om du är
hemma hemifrån. Heathrow via rör från Shepherds Bush via Hammersmith till alla fem
terminaler.

