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עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן 
לבקש שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, 

אל תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

מדריך לונדון
מסדרת כאן ועכשיו

עמודים לדוגמא מתוך הספר

לעמוד הספר באתר העולם
לחצו כאן
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אמילי פילּו

עיקר האתרים • אצל המקומיים • תכנון יומי

ן נדו לו
כאן ועכשיו



סקירה מהירה
המפתחות שיסייעו 

לכם להבין את 
העיר ולהחליט מה 
תרצו לעשות ואיך

מדריך לונדון
האתרים והפעילויות 

המומלצים, שכונה 
אחר שכונה 

המיטב 
של לונדון

האתרים הטובים 
ביותר בעיר, 

ברשימות נוחות 
לתכנון טיולכם.

מידע שימושי
טיפים וטריקים 
לשיפור הטיול 

מדריך לונדון 
של לונלי פלנט

מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
נועדו להכניס אתכם ישר ללבה של 

העיר.
הם כוללים את כל האתרים שאסור 

להחמיץ, לצד טיפים שיהפכו את 
הביקור בלתי־נשכח. חילקנו את 

לונדון לאזורים כדי להקל את 
ההתמצאות והוספנו מפות ברורות 

שיעזרו לכם למצוא את דרככם 
ולהגיע בדרך הקצרה ביותר ממקום 

למקום. כתבינו המומחים חיפשו 
ומצאו את המיטב של העיר: מסלולי 

הליכה, מסעדות, חיי־לילה, חנויות 
ועוד. רוצים להשתלב בסביבה? 
תחת הכותרת אצל המקומיים 
תמצאו סקירה של המקומות 

השוקקים ביותר, שם תוכלו לחוות 
את לונדון האמיתית.

וכמובן, אי אפשר בלי המידע 
השימושי הנחוץ לטיול מוצלח: 

מסלולי הליכה מומלצים לביקורים 
קצרים, מידע על אמצעי התחבורה 
וכמה טיפ לתת לברמן שמוזג לכם 

משקה בסוף היום.
מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
יבטיחו לכם חוויה מהנה ומוצלחת.

ההתחייבות שלנו
אתם יכולים לסמוך על המידע 

במדריכים שלנו: כותבי לונלי פלנט 
שבים ומבקרים במקומות הכלולים 

במדריך לקראת כל מהדורה חדשה. 
אתם יכולים להיות בטוחים כי 

הסיקור שלנו נטול פניות: אנחנו לא 
מקבלים טובות הנאה בתמורה 

לסיקור חיובי.

האתרים, המסעדות, הברים, החנויות 
והבילויים המומלצים שלנו:

  אתרים
  אוכל

  שתייה
  בילוי

  קניות

מספרים מקלים את מציאת האתרים 
במפות:

הסמלים הבאים יספקו לכם מידע חשוב 
על האתרים ועל בתי־העסק במדריך:

%  מספרי טלפון

h  שעות פתיחה

p  חניה

n  אסור לעשן

i  גישת אינטרנט

W  אינטרנט אלחוטי

v  מנות לצמחונים

E  תפריט באנגלית

c  מתאים לילדים

P  מתאים לחיות 
מחמד

g  אוטובוס

f  מעבורת

m  מטרו

j  רכבל

d  רכבת
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www. ;ממולאת בקצפת ומצופה קרמל
 51 rue ;בצרפתית בלבד ,stohrer.fr

2e ,Montorgueil; מנה: €11.50-14.90;
Étienne Marcel  m  ;7:30-20:30  h או 

.(Sentier

צרפתי €€€  L'Escargot
G4 ,56 'מפה עמ Y 21

שבלול ענק ומוזהב מקשט את חזיתו 
הירוקה של המוסד הפאריזאי הוותיק. כפי 
שניתן להבין מהשם, שבלולים מככבים גם 

בתפריט, לצד רגלי צפרדעים, סטייק 
שאטֹוּבריאן ברוטב ֵּבָארֶנז, אברים פנימיים 

ולובסטר המוגש בוער (פלאמֶּבה). עם 
אורחי העבר הידועים נמנו בין השאר 
הסופר מרסל ּפרּוסט וכוכבי הוליווד 

האמפרי בוגארט ולורן באקאל 
 38 rue ;01-42-36-33-51 x)

1er ,Montorgueil; תפריט: €80-150;
h א'-ו' לארוחת צהריים, מדי יום לארוחת 

.(Les Halles  m ;ערב

לשתות
בר  Harry's New York Bar

C2 ,56 'מפה עמ À 22
הבר היפהפה וספון־המהגוני העניק לעולם 

את הבלאדי מרי, כך לפחות מספרים; 
המשקה הידוע הוגש כאן לראשונה ב־1921, 

בעקבות המצאתו של מיץ העגבניות 
המשומר (כאן הומצא גם קוקטייל 'הלגונה 

הכחולה' ב־1960, אבל נסלח לכם אם לא 
ידעתם). במרתף ניתן להאזין לצלילי ג'אז 

 ;2e ,5 rue Daunou ;www.harrys-bar.fr)
 h א'-ה' 12:00-2:00, ו' ושבת עד 3:00, 

הפיאנו בר: ג'-ה' 22:00-2:00, ו' ושבת עד 
.(Opéra  m ;3:00

בר בר המינגוויי 

C2 ,56 'מפה עמ À 23

האגדה מספרת שהמינגוויי בכבודו 
ובעצמו השתתף במלחמת העולם השנייה 

בשחרורו של הבר ספון־העץ ומרופד העור 
(Bar Hemingway), כשהוא מנופף 

במכונת ירייה. כיום מקושט הבר הזה 
שבמלון ריץ בצילומים שצילם הסופר 

הנודע, ומגישים בו את המרטיני הכי טוב 
www.) בעיר. מומלץ לדפוק הופעה
 15 place ,מלון ריץ ;ritzparis.com

  ;18:30-2:00  h  ;1er ,Vendôme
.(Madeleine או Concorde m

בית־תה אנֶז'לינה 

C3 ,56 'מפה עמ À 24

בית־התה היפהפה (Angelina) מ־1903, 
מאחורי אכסדרת העמודים של רּו ֶדה 

ריבֹולי, מפורסם כל כך בשוקו החם והסמיך 
שמוגש בו (עם קערית של קצפת), עד 

www.) שבחוץ משתרכים תורים ארוכים
angelina-paris.fr, בצרפתית בלבד; 226 
h ;1er ,rue de Rivoli ב'-ו' 7:30-19:00, 

.(Tuileries  m ;8:30שבת וא'  מ־

בר יין  Verjus
E3 ,56 'מפה עמ À 25

הצמד שמנהל את בר היין החדש מגיש 
כאן אוכל מתוחכם, ועד שתגיעו לפאריז 
אמור לפתוח גם מסעדה סמוכה. מומלץ 

www.) לעקוב אחר ההתפתחויות
 47 rue de ;verjusparis.com

h ;1er ,Montpensier ב'-שבת 
.(Tuileries  m ;18:00-23:00

  63לשתות
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המוזיאון הבריטי )עמ' 62(

מיטב המוזיאונים 
הקטנים

מוזיאון התחבורה של לונדון 
תיעוד מרתק של תולדות 
התחבורה בעיר )עמ' 49(.

מוזיאון חדר הניתוחים הישן 
ועליית הגג העשבונאית תצוגה 

ייחודית ומאירת־עיניים 
המוקדשת לשיטות הניתוח 

של פעם )עמ' 111(.

מיטב אדריכלות 
המוזיאונים

מוזיאון ויקטוריה ואלברט 
המבנה יפה לא פחות 
מהאוסף המוצג בתוכו 

)עמ' 122(.

המוזיאון לטבע סגנון אדריכלי 
הלקוח היישר מתוך סיפור 

אגדה גותי )עמ' 126(.

ֵטייט מודרן תחנת כוח ישנה 
שהפכה לגלריה ולאחד 

מסמליה של העיר )עמ' 104(.

המוזיאון הימי הלאומי אוסף 
מרשים ביותר המוצג במבנה 

יפהפה )עמ' 163(.

מיטב המוזיאונים 
המשונים

מוזיאון סר ג'ון סֹואן אוסף 
מכשף ועשיר בפריטים שונים 

ומשונים מהמאה השמונה־
עשרה )עמ' 49(.

אוסף וולקאם הקשר שבין 
אמנות, רפואה ומדע )עמ' 70(.

המוזיאונים והגלריות של לונדון הם מאתרי החובה 
הפופולריים בעיר, ולא רק ביום גשום. בכמה 

מהמוזיאונים ומהגלריות מוצגים אוספים שאין 
כדוגמתם, ורבים מהם נחשבים המובילים בתחומם.

המוזיאונים בלילה

שעות הלילה מושלמות לביקור במוזיאונים, שכן 
אז הם ריקים למחצה. מוזיאונים רבים פתוחים עד 

שעה מאוחרת פעם או פעמיים בשבוע, ובכמה 
מהם מארגנים גם אירועים ליליים ומציגים את 

האוספים באווירה שונה ומיוחדת. למידע על אירועים 
קרובים, היכנסו לאתרי המוזיאונים )בכמה מהם 
מארגנים אירועים ליליים רק פעם בשנה, במאי(.

דמי כניסה וגישה

הכניסה חופשית לאוספים הלאומיים )כמו המוזיאון הבריטי, 
הגלריה הלאומית או מוזיאון ויקטוריה ואלברט(, למעט 

תערוכות מתחלפות. גם הכניסה לגלריות הפרטיות חופשית 
בדרך כלל )או שדמי הכניסה סמליים(, אך במוזיאונים 
קטנים יותר מחייבים בדמי כניסה — בדרך כלל סביב 

£5 )בכמה מהמוזיאונים אפשר להזמין כרטיסים מוזלים 
ברשת(. האוספים הלאומיים פתוחים בדרך כלל בשעות 

10:00-18:00, ועד מאוחר לילה אחד או שניים בשבוע.

מוזיאונים מיוחדים

אם אתם אוספים מניפות, משוגעים על תחבורה או 
סתם מתעניינים בשיטות ניתוח עתיקות, תגלו בלונדון 
היצע ענק של אוספים מיוחדים. גם אם אינכם מומחים 

גדולים לנושא מסוים, המוזיאונים המיוחדים מרתקים 
לביקור, והאוצרים ישמחו לחלוק אתכם מהידע שלהם.

מיטב האוספים 
)החינמיים(

המוזיאון הבריטי אוסף נפלא 
של מוצגים נדירים )עמ' 62(.

מוזיאון ויקטוריה ואלברט 
מבחר ייחודי של עיצוב ושל 

אמנות דקורטיבית, בחלל 
מעורר השראה )עמ' 122(.

הגלריה הלאומית מקבץ נפלא 
של גדולי האמנים עד העת 
החדשה )למעלה; עמ' 42(.

ֵטייט מודרן חגיגה לאוהבי 
אמנות מודרנית ובת־זמננו, 
במבנה מרשים מאין כמותו 

)עמ' 104(.

המוזיאון לטבע להיט של 
ממש בקרב ילדים ומבוגרים 

כאחד )עמ' 126(.

y קבלו טיפ
W   ברבים מהמוזיאונים

הטובים בעיר יש גם 
מסעדות מצוינות, 

הראויות לביקור בפני 
עצמן.

b
ik

e
w

o
r

l
d

t
r

a
v

e
l

/s
H

U
t

t
e

r
s

t
o

C
k

 ©

 מצדיק 
נסיעה

האיסט אנד ואזור הרציפים 
של לונדון עברו שינויים 

משמעותיים ב־150 השנים 
האחרונות, ממשכנות עוני 
של מהגרים לאחד ממעוזי 

המהפכה התעשייתית, 
ומתקופת השפל הפוסט-
תעשייתית לאתר שאירח 

את האולימפיאדה 
האחרונה. בואו להתחקות 

אחר העבר הסוער הזה 
במוזיאון הדֹוקֶלנדס של 

 Museum of London( לונדון
www. ;Docklands

museumoflondon.org.uk/
 ,West India Quay ;docklands

 h ;הכניסה חופשית ;E14
 DLR Westj ;10:00-18:00

.)India Quay

מוזיאונים וגלריות
המיטב
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אסור להחמיץ
אגף הרוחב הצפוני

אגף הרוחב הצפוני נקרא לפעמים 'פרוזדור המדינאים': 
לכל אורכו יש פסלי שיש גדולים ולוחות זיכרון 

המנציחים פוליטיקאים ואישי ציבור. זה לצד זה ניצבות 
אנדרטאות זיכרון לגלדסטון )שקבור כאן( ולדיזראלי 

)שאינו קבור כאן(, ראשי הממשלות הוויגים והשמרנים, 
ששלטו בפוליטיקה הוויקטוריאנית.

מקום הפולחן
בלבה של הכנסייה נמצא מקום הפולחן 

)Sanctuarium(, האזור שבו נערכים טקסים מלכותיים 
— הכתרות, חתונות ולוויות. ג'ורג' גילברט סקוט תכנן 
את המזבח הראשי ב־1897. מול המזבח תוכלו לראות 
רצפת שיש נדירה מ־1268 בה פיסות קטנות של שיש 

משובצות ברצפת שיש חלקה.

קפלת הגבירה של הנרי השביעי
 )Henry VII Lady Chapel( מעל הקפלה המרהיבה

מתנוססת תקרת קמרונות מניפה, ומעטרים אותה סמלי 
אצולה ססגוניים ומושבים מעץ אלון. מאחורי המזבח 

שבקפלה ניצב הסרקופג המפואר של הנרי השביעי 
ומלכתו, אליזבת מיורק. מול הכניסה לקפלת הגבירה 

ניצב כס ההכתרה, שעליו הוכתרו כמעט כל מלכי 
אנגליה מתחילת המאה הארבע־עשרה ועד ימינו.

קברה של מרי מלכת הסקוטים
משני עבריה של קפלת הגבירה יש שתי קפלות קטנות, 

ובהן קבריהן של מלכות מפורסמות: משמאל אליזבת 
הראשונה ואחותה החורגת, מרי 'העקובה מדם' )ּבלאדי 

מרי(; ומימין מרי מלכת הסקוטים, שראשה הותז 
בהוראת דודניתה אליזבת, ובהסכמתו שבשתיקה של 

בנה, המלך לעתיד ג'יימס הראשון.

y קבלו טיפ
W   המוני המבקרים בכנסייה

הם חומה בצורה לא פחות 
מהקירות הגבוהים, לכן מומלץ 
מאוד להגיע לכאן בשעת בוקר 

מוקדמת, כשהתור עדיין לא 
ארוך.

W   הצטרפו לאחד הסיורים
המודרכים שנמשכים 90 דקות 

)£5(; המדריכים הם שמשי 
הכנסייה, והסיורים יוצאים 

מהדלת הצפונית.

W   לחלופין, במחיר הכניסה
כלול גם מדריך מוקלט, שתקבלו 

 בדלת הצפונית.

 הפסקת אוכל
אפשר לקנות משקה וארוחה 
קלה ב-Coffee Club שבחצר 

 .)Great Cloister( הגדולה
לארוחה מלאה יותר, פנו אל 

 ;020-7222-0516 %( Cellarium
 ;www.cellariumcafe.com

 s׳Dean 20 ,Westminster Abbey
SW1 ,Yard; עיקריות: -£10.50

h ;14.50 ב'-ו' 8:00-18:00, שבת 
9:00-17:00, א' 10:00-16:00(, 

במבנה שהיה שייך למנזר 
הבנדיקטיני הקדום מהמאה 

הארבע־עשרה, עם נוף מרהיב 
אל עושרה האדריכלי של 

ווסטמינסטר אּבי.

לא הרחק מהכנסייה נמצאת 
גם Vincent Rooms )עמ' 37(, 

מסעדה המתמחה במטבח 
אירופי חדש ומצוין במחירי 

רצפה.

אם גם אתם אוהבים אדריכלות דתית בימי־הביניים, תרגישו 
שהגעתם לרקיע השביעי בכנסיית המנזר המרהיבה 

והמקודשת )Westminster Abbey(, המשמשת תפאורת 
רקע מרהיבה לטקס ההכתרה של כל מלכי אנגליה. כמעט 

לכל אבן ולכל גומחה בכנסייה יש סיפור משלה, אך אין 
בלונדון כולה אתר יפה יותר — או שמור יותר — מקפלת 

הגבירה של הנרי השביעי. בפינות אחרות של הכנסייה תגלו 
את הדלת העתיקה ביותר בבריטניה, את פינת המשוררים, 

את כס ההכתרה, את הקלֹויסֶטר מהמאה הארבע־עשרה וגם 
גינה בת 900 שנה )הכניסה לשתיהן חופשית(, סרקופגים 

מלכותיים ועוד.

D4 ,32 '1 מפה עמ

020-7222-5152 %

www.westminster-abbey.org

SW1 ,s Yard20׳ Dean

£20/9 ילד/מבוגר

h ב', ג', ה' ּוו' 9:30-16:30, ד' עד 
19:00, שבת עד 14:30

Westminster t
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קמדן לוק, לגדת תעלת ריֶג'נט'ס )עמ' 148(
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1 מאדאם טּוסֹו
אל תשכחו להצטייד במוט 

סלפי, כדי שתוכלו להצטלם 
עם הידוענים החביבים 

עליכם במוזיאון השעווה 
המפורסם )עמ' 148( — 
לא חסרים כאן שמות 

מוכרים מן העבר וההווה: 
מדינאים, ספורטאים, 
שחקנים, זמרים ועוד.

�2 ריֶג'נט'ס 
פארק

 Marylebone-לכו ב
Rd, פנו שמאלה אל 
York Gate והמשיכו 

אל ריֶג'נט'ס פארק )עמ' 
148( – טיילו לשפת אגם 

הסירות והתרשמו מאזורים 
נוספים בפארק היפהפה 
הזה, לפני שתחצו אותו 

לכיוון Broadwalk, השדרה 
הראשית של הפארק.

3 גן החיות 
של לונדון 

בקרו בגן החיות המפורסם 
)עמ' 148( — המתחמים 

כאן שודרגו והותאמו 
עד כמה שאפשר לבתי 

הגידול הטבעיים של בעלי־
החיים, ועם גולות הכותרת 

נמנים חוף הפינגווינים, 
טריטוריית הטיגריסים, גן־

עדן לפרפרים וארץ האריות 
שנפתח בשנת 2016.

4 הנוף מּפרימרֹוז 
היל

חצו את תעלת ריֶג'נט'ס 
וטפסו אל מרומי ּפרימרֹוז 

היל )עמ' 149(, משם נשקף 
נוף נפלא של קו הרקיע של 
העיר. הפארק פופולרי מאוד 

בקרב משפחות וקבוצות 
של חברים שעורכים כאן 

פיקניק בימים שבת וא'.

�5 תעלת 
ריֶג'נט'ס

רדו בחזרה מהגבעה, עלו 
לשביל הגרירה הציורי 

של תעלת ריֶג'נט'ס וטיילו 
בנחת לכיוון קמדן. לאורך 

השביל עוגנות סירות 
מגורים צרות, ויש גם 

מחסנים ישנים ששופצו 
והפכו לדירות עדכניות. 

רדו משביל הגרירה 
כשתגיעו לשוק קמדן לֹוק.

6 שוק קמדן
בשוק המפורסם תוכלו 

לקנות תיקים, בגדים, 
תכשיטים, אמנות ומלאכות־

יד. באזור יש ארבעה 
שווקים נפרדים, אך בכולם 
יש מבחר דומה. שוק קמדן 
לֹוק )עמ' 153( הוא מתחם 

השוק המקורי, אך כדאי 
 Stables להמשיך גם אל

Market )עמ' 153(.

7 משקה נינוח
שבו לשתות משקה או 

שניים ב-Lock Tavern )עמ' 
151( — במזג־אוויר נעים, 

תוכלו לשבת במרפסת־הגג 

ולצפות בעוברים ושבים. 
מומלץ לשוב לכאן גם 

בשעות הערב המאוחרות, 
כשבפאב מתארחים 

הרכבי מוסיקה ודי.ג'ייז.

2 המסלול
חלק מקסמה של צפון לונדון הוא הטיול הנינוח וחסר־

המטרה — בפארקים, לגדות התעלות ובשווקים. המסלול 
שלפניכם מדלג בין כמה מפינות החמד היפות ביותר, לצד 

האתרים העיקריים. השתדלו להישאר באזור גם בשעות 
הערב המאוחרות, ותיהנו מחיי־הלילה הנהדרים של קמדן.

Baker St t ;נקודת מוצא מאדאם טּוסֹו

Camden Town ,Chalk Farm t ;Lock Tavern נקודת סיום

אורך הטיול 3.8 ק"מ; משך הטיול: שעתיים וחצי

5 הפסקת אוכל
שוק קמדן )עמ' 153( עמוס בדוכני אוכל מכל מטבח אפשרי 

בעולם — מקרפים צרפתיים ועד אוכל סיני, מאסאדו 
ארגנטינאי ועד סושי. לשוחרי אוכל מתוק מומלץ לפנות 

היישר אל Chin Chin Labs )עמ' 149(, וליהנות מגלידות 
נפלאות שהוקפאו בחנקן נוזלי.
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Midi בבריסל, ומדי יום 
יוצאות 14-16 רכבות. 

התעריפים משתנים: מ־£69 
לכרטיס הזול ביותר הלוך 
ושוב, ועד £300 לכרטיס 
הגמיש ביותר הלוך ושוב 

)בעונת התיירות(.

תחבורה
התחבורה הציבורית בלונדון 
מצוינת, אבל גם יקרה. את 

רשת התחבורה מנהלת 
 Transport for חברת

 )www.tfl.gov.uk( London
שלה אתר אינטרנט מצוין 
בשלל שפות, כולל עדכוני 

תנועה שוטפים, מפות, 
אפליקציה לתכנון הנסיעה 

ומידע מפורט על כל אמצעי 
התחבורה בעיר. הדרך הזולה 

ביותר להתנייד היא לנסוע 
ברכבת התחתית עם אֹויסֶטר 

קארד )Oyster card(, או 
עם כרטיס חיוב נטען.

ילדים עד גיל 11 נוסעים 
חינם.

רכבת תחתית, רכבת 
קלה ורכבת

y מומלץ ל… התניידות קלה 
ונוחה.
יש בעיר כמה רשתות   §

רכבת: הרכבת התחתית של 
 ,)Underground( לונדון

 ,)tube( 'הנקראת גם 'טיּוּב
ויש בה 11 קווים בצבעים 
שונים; הרכבת הקלה של 

 Docklands( הדֹוקֶלנדס
 )DLR או Light Rail

אוטומטית לחלוטין, ונוסעת 
במזרח העיר; ויש גם רשת 

של רכבות עיליות 
.)Overground(

הרכבת הראשונה נוסעת   §
בימים ב'-שבת ב־5:30, וביום 
א' ב־7:00. הרכבת האחרונה 

נוסעת בימים ב'-שבת 
בחצות וחצי, וביום א' 

ב־23:30.
§   Victoria( קווים נבחרים

ו-Jubilee, וגם רוב קווי 
 Central ,Piccadilly

ו-Northern( פועלים כל 
הלילה בלילות ו' ושבת, 

לתועלת הבליינים השבים 

§   Heathrow Express
www.heathrowexpress.(

com; £21.50/35 הלוך ושוב/
בכיוון אחד( היא רכבת מהירה 
 Heathrow שנוסעת מתחנת

Central לתחנת 
Paddington. הרכבות 
נוסעות בשני הכיוונים 

מ־5:00, והרכבת האחרונה 
 Paddington-יוצאת מ

ב־23:45 ומנמל־התעופה 
ב־23:40.

§   Heathrow Connect
www.heathrowconnect.(
com; £10.10 למבוגר( היא 
רכבת נוספת שנוסעת בין 

הית'רו לבין תחנת 
Paddington. הנסיעה 

נמשכת 30 דקות, והרכבת 
עוצרת בדרך בחמש תחנות. 

הרכבת הראשונה יוצאות 
מהית'רו ב־5:20 )ביום א' 

ב־7:00(, והרכבת האחרונה 
יוצאת בערך בחצות. הרכבות 

מ-Paddington נוסעות 
בשעות 4:45-23:00 )ביום א' 

החל מ־6:30(.
מונית הנסיעה במונית   §

שחורה עם מונה אל מרכז 
לונדון וממנה תעלה בסביבות 

£45-65 )£55 מרח' 
אוקספורד(, ומשך הנסיעה 

45-60 דקות.
אוטובוסים סדירים של   §

www.( National Express
 ;)nationalexpress.com

מ־£5/9 הלוך ושוב/בכיוון 
אחד, 45 דקות עד שעה וחצי, 

כל חצי שעה עד שעה( 
נוסעים מתחנת האוטובוסים 

המרכזית של הית'רו 

 Heathrow Central Bus(
Station( לתחנת האוטובוסים 

 Victoria coach( ויקטוריה
 ;G5 ,130 'מפה עמ ;station

 ,164 Buckingham Palace Rd
Victoria t ;SW1(. האוטובוס 
הראשון מתחנת האוטובוסים 

בהית'רו )במסופים 2 ו־3( 
יוצא ב־5:25, והאחרון 

ב־21:40. האוטובוס הראשון 
מתחנת ויקטוריה יוצא 

ב־7:45, והאחרון ב־23:30.
§   N9 אוטובוס לילה בקו

)£1.50, שעה ורבע נסיעה, 
כל 20 דקות( מקשר בין 
הית'רו לבין מרכז לונדון.

נמל־התעופה ֶגטוויק
 )LGW ;Gatwick( ֶגטוויק
מרוחק כ־50 ק"מ מדרום 
למרכז לונדון, והוא קטן 

יותר מהית'רו. בין המסוף 
הדרומי לצפוני מחברת רכבת 

חינם שנוסעת 24 שעות 
ביממה )נסיעה של כשלוש 

דקות בין שני המסופים(.
רכבות סדירות של   §

www.( National Rail
nationalrail.co.uk( נוסעות 
 London מֶגטֹוויק לתחנות

Bridge )30 דקות, כל 15-30 
דקות(, קינגס קרוס )55 
דקות, כל 15-30 דקות( 

ולונדון ויקטוריה )30 דקות, 
כל 10-15 דקות(, ובחזרה. 
התעריפים משתנים; הקצו 
£10-20 לנסיעה בכיוון אחד.

§   Gatwick שירות הרכבות
www.( Express

 ;gatwickexpress.com
£19.90/34.90 הלוך ושוב/בכיוון 

אחד( נוסע מהתחנה הסמוכה 
למסוף הדרומי לתחנת 

ויקטוריה ובחזרה. הרכבות 
מֶגטוויק נוסעות בשעות 

4:30-1:35. מתחנת ויקטוריה, 
הן נוסעות מ־3:30 עד חצות 

וחצי. משך הנסיעה כ־30 
דקות.
§   National אוטובוסי

www.( Express
nationalexpress.com(; מ־£5 

בכיוון אחד, 80 דקות עד 
שעתיים( נוסעים בין ֶגטוויק 

לבין תחנת האוטובוסים 
ויקטוריה בכל שעה עגולה 

)24 שעות ביממה(.
§  www.( easyBus-ל

easybus.co.uk( יש מיניבוסים 
של 19 מושבים שנוסעים 
לֶגטוויק כל 15-20 דקות 

בשני מסלולים שונים: 
 Earl's Court/West-מ
Brompton ומווטרלו 

)מ־£4.95 בכיוון אחד(. 
השירות פועל מדי יום 

בשעות 3:00-23:00, ומשך 
הנסיעה 75 דקות בממוצע.

מונית נסיעה במונית עם   §
מונה למרכז לונדון ובחזרה 

תעלה בסביבות £100 )משך 
הנסיעה קצת יותר משעה(.

תחנת הרכבת 
הבינלאומית סיינט 

ּפנקראס
הרכבות המהירות של   §

www. ;Eurostar( יורוסטאר
eurostar.com( הנוסעות 

מתחנת סיינט ּפנקראס לגאר 
 Gare du( דּו נֹורד בפאריז

 Bruxelles או לתחנת )Nord

כרטיסים מוזלים וחופשיים
אֹויסֶטר קארד הוא כרטיס חופשי נטען, התקף בכל אמצעי התחבורה בלונדון רבתי. 

התעריפים למשתמשים באֹויסֶטר קארד נמוכים יותר מכרטיסים לנסיעה בודדת. בעזרת 
האֹויסֶטר קארד לעולם לא תשלמו יותר מהתעריף הנהוג בכרטיס חופשי־יומי 

)Travelcard(, בשעות העומס או מחוצה להן, גם אם תיסעו המון במהלך היום. יש עדיין 
־כרטיסי נייר לנסיעה בודדת בכיוון אחד או הלוך ושוב, אך הם יקרים הרבה יותר מהשי

מוש באֹויסֶטר קארד.
אפשר לקנות אֹויסֶטר קארד )בתשלום פיקדון בסך £5, שתקבלו בחזרה( ולטעון   §

אותו כרצונכם בכל תחנת רכבת תחתית, בכל לשכת מידע לתיירים ובכל חנות שמוצג 
בה הלוגו.

עם הכניסה לתחנה, העבירו את האֹויסֶטר קארד מעל קורא הכרטיסים, ושוב   §
בצאתכם מהתחנה. התעריף מנוכה מהכרטיס בהתאם. לנסיעה באוטובוס, העבירו את 

האֹויסֶטר קארד מעל קורא הכרטיסים, עם העלייה לאוטובוס.
בסיום השימוש, השיבו את האֹויסֶטר קארד לכל קופת כרטיסים ותקבלו את הפיקדון   §

בחזרה, בנוסף ליתרת האשראי שנותרה בכרטיס.
כרטיס טרבלקארד )חופשי־יומי( איננו זול יותר מהאֹויסֶטר קארד, לנוסעים ברכבת   §

התחתית, ברכבת הקלה, ברכבות העיליות ובאוטובוסים.
לחלופין, הצטיידו בכרטיס חיוב נטען )כרטיס אשראי ללא שבב, קוד סודי או חתימה(; 

תוכלו להעביר גם אותו ישירות בקורא הכרטיסים, וכך תיהנו מאותם תעריפים כמו 
האֹויסֶטר קארד. למחזיקי כרטיסי חיוב בינלאומיים מומלץ לברר מראש פרטים על 

עמלות.
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Tower of London

ריגֶ'נט'ס פארק וקמדן
(עמ' 144)

צפון לונדון טומן בחובו
חיי־לילה עשירים, פארקים

יפים, תעלות קסומות, שווקים
תוססים וטעמים מכל רחבי

העולם.
ארמון

בקינגהם

המוזיאון
הבריטי קתדרלת

סנט פול

מצודת
לונדון

מצפה הכוכבים
המלכותי

וגריניץ' פארק

ֵטייט
מודרן

בתי
הפרלמנט

ווסטמינסטר
אּבי

הגלריה
הלאומית

המוזיאון
לטבע

מוזיאון
ויקטוריה ואלברט

המוזיאונים של
ֶקנזינגטֹון (עמ' 120)

זו אחת השכונות האלגנטיות
בלונדון, ובה שלושה מוזיאונים
חשובים, שטחי פארק עצומים,

חנויות מובחרות ומסעדות
נפלאות.

E מוקדי עניין עיקריים
מוזיאון ויקטוריה ואלברט

המוזיאון לטבע

סנט פול והסיטי
(עמ' 80)

על האזור חולשים הקתדרלה
המפורסמת והמצודה, לצד

שרידים רומיים, כנסיות
עתיקות, פניני אדריכלות

ופאבים מלאי־אווירה.

E מוקדי עניין עיקריים
קתדרלת סנט פול

מצודת לונדון

המוזיאון הבריטי
וּבלּומסּבֶרי (עמ' 62)

המוזיאון המפורסם ביותר
בלונדון, כיכרות אלגנטיות,

מסעדות גורמה ופאבים
ספרותיים.

E מוקד עניין עיקרי
המוזיאון הבריטי

הגלריה הלאומית
וקֹובֶנט גארדן

(עמ' 40)

אורות הכרך הנוצצים:
התיאטראות בווסט אנד,
המוזיאונים המרשימים,

המסעדות הנפלאות, חנויות
הפאר וחיי־הלילה.

E מוקד עניין עיקרי
הגלריה הלאומית

מצפה הכוכבים
המלכותי וגריניץ'

(עמ' 156)

שילוב נפלא בין אדריכלות
מפוארת להיסטוריה ימית

ולקסם כפרי, כולל שוקתוסס,
בירה מצוינת ופארק נפלא.

E מוקד עניין עיקרי
מצפה הכוכבים המלכותי

וגריניץ' פארק

ֵטייט מודרן וסאות'
בנק (עמ' 102)

אמנות מודרנית, תיאטרון חדשני,
מחזות אליזבתניים, מסעדות
משובחות, אדריכלות עדכנית

ופאבים מסורתיים.

E מוקד עניין עיקרי
ֵטייט מודרן

ווסטמינסטר אּבי
ורובע ווסטמינסטר

(עמ' 22)

לבה המלכותי והפוליטי של
העיר עשיר בפאר, בהדר

ובהיסטוריה.

E מוקדי עניין עיקריים
ווסטמינסטר אּבי

ארמון בקינגהם
בתי הפרלמנט

מצדיק ביקור

E מוקד עניין עיקרי
ארמון המּפטֹון קורט
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Tower of London

ריגֶ'נט'ס פארק וקמדן
(עמ' 144)

צפון לונדון טומן בחובו
חיי־לילה עשירים, פארקים

יפים, תעלות קסומות, שווקים
תוססים וטעמים מכל רחבי

העולם.
ארמון

בקינגהם

המוזיאון
הבריטי קתדרלת

סנט פול

מצודת
לונדון

מצפה הכוכבים
המלכותי

וגריניץ' פארק

ֵטייט
מודרן

בתי
הפרלמנט

ווסטמינסטר
אּבי

הגלריה
הלאומית

המוזיאון
לטבע

מוזיאון
ויקטוריה ואלברט

המוזיאונים של
ֶקנזינגטֹון (עמ' 120)

זו אחת השכונות האלגנטיות
בלונדון, ובה שלושה מוזיאונים
חשובים, שטחי פארק עצומים,

חנויות מובחרות ומסעדות
נפלאות.

E מוקדי עניין עיקריים
מוזיאון ויקטוריה ואלברט

המוזיאון לטבע

סנט פול והסיטי
(עמ' 80)

על האזור חולשים הקתדרלה
המפורסמת והמצודה, לצד

שרידים רומיים, כנסיות
עתיקות, פניני אדריכלות

ופאבים מלאי־אווירה.

E מוקדי עניין עיקריים
קתדרלת סנט פול

מצודת לונדון

המוזיאון הבריטי
וּבלּומסּבֶרי (עמ' 62)

המוזיאון המפורסם ביותר
בלונדון, כיכרות אלגנטיות,

מסעדות גורמה ופאבים
ספרותיים.

E מוקד עניין עיקרי
המוזיאון הבריטי

הגלריה הלאומית
וקֹובֶנט גארדן

(עמ' 40)

אורות הכרך הנוצצים:
התיאטראות בווסט אנד,
המוזיאונים המרשימים,

המסעדות הנפלאות, חנויות
הפאר וחיי־הלילה.

E מוקד עניין עיקרי
הגלריה הלאומית

מצפה הכוכבים
המלכותי וגריניץ'

(עמ' 156)

שילוב נפלא בין אדריכלות
מפוארת להיסטוריה ימית

ולקסם כפרי, כולל שוקתוסס,
בירה מצוינת ופארק נפלא.

E מוקד עניין עיקרי
מצפה הכוכבים המלכותי

וגריניץ' פארק

ֵטייט מודרן וסאות'
בנק (עמ' 102)

אמנות מודרנית, תיאטרון חדשני,
מחזות אליזבתניים, מסעדות
משובחות, אדריכלות עדכנית

ופאבים מסורתיים.

E מוקד עניין עיקרי
ֵטייט מודרן

ווסטמינסטר אּבי
ורובע ווסטמינסטר

(עמ' 22)

לבה המלכותי והפוליטי של
העיר עשיר בפאר, בהדר

ובהיסטוריה.

E מוקדי עניין עיקריים
ווסטמינסטר אּבי

ארמון בקינגהם
בתי הפרלמנט

מצדיק ביקור

E מוקד עניין עיקרי
ארמון המּפטֹון קורט

לונדון
חלוקה לאזורים

19 18 

לגלות את העיר האמיתית

לונדון
אצל המקומיים

נוטינג היל )עמ' 142(
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קנווד האוס 
בהאמּפסֶטד הית' 

)עמ' 154(
W נופים מרהיבים
W סגנון ייחודי

ותרו על הצפיפות ועל הרעש 
במרכז לונדון, ופנו אל הפארק 
המפורסם ביותר בצפון העיר. 
התחילו בביקור בבית־הקברות 
היפה בלונדון; טפסו אל ראש 

הגבעה והשקיפו אל העיר; 
בבית אחוזה מפואר תוכלו 

להתרשם מאוסף של אמנות 
יפה; והמשיכו למסע קניות 

בכפר של האמּפסֶטד. לסיום, 
שבו לארוחת ערב טובה 

בגסטרו־פאב מצוין.

טיול אולימפי במזרח 
לונדון )עמ' 168(

W  מתיחת הפנים של מזרח
לונדון

W פנינים קולינריות חבויות
תהליך מתיחת הפנים של 

מזרח לונדון — עד לא מזמן 
אזור מפוקפק במצב עגום — 

הוא מהפרויקטים השאפתניים 
ביותר של העשור האחרון 
בבירת הממלכה. הביקור 

בפארק האולימפי מזמן הצצה 
להיקפו האדיר של השינוי 

הזה. תוכלו להתחקות אחר 
עברו הוויקטוריאני של האזור 
לאורך תעלת ֶהרטפֹורד יוניון, 

לטייל בנחת בוויקטוריה פארק 
וליהנות משלל המסעדות 

והברים של האקני.

טיול בסוהו )עמ' 44(
W כיכרות עתיקות
W חיוניות יצירתית

סוהו שבלב הווסט אנד היא 
מבוך של רחובות המקבצים 

באזור מצומצם ומרתק הרבה 
מאוד תרבות, קניות, חיוניות 
וקסם. צאו לטיול בצ'יינטאון; 
טיילו בין הכיכרות העתיקות, 

חנויות המעצבים, הרחובות 
הצדדיים ובאחת מחנויות 

הספרים הגדולות באירופה. 
לסיום, הזמינו משקה באחד 
הברים המהוללים של סוהו.

טיול ספרותי בּבלּומסֶּברי 
)עמ' 66(

W כיכרות ג'ורג'יאניות
W מורשת ספרותית

כמה מגדולי הכותבים 
האנגליים — וירג'יניה וולף, 
ט.ס. אליוט, טד יוז ואחרים 

— הותירו את חותמם בשכונה 

זו. בלו כאן את היום ותגלו את 
קסמה הספרותי של ּבלּומסֶּברי 
האלגנטית. אל תשכחו לעלעל 

במדפי הספרים של חנויות 
הספרים הטובות בבירה, ולקנח 

במשקה בפאב היסטורי.

יום א' באיסט אנד 
)עמ' 100(

W שווקים נפלאים
W לונדון הרב־תרבותית

באיסט אנד של לונדון מומלץ 
לטייל ביום א', כששווקי 

האיכרים של האזור תוססים 
במיוחד. המגוון מסחרר, מגן־

עדן לשוחרי גינון בשוק 
הפרחים של קולומביה רואד, 

ועד שמונצעס ובגדים 
משומשים בּבריק ֵליין. גם 

ההיסטוריה הארוכה של הגירה 
אל האזור ניכרת היטב בחנויות, 

במסעדות ובמסגד המקומי 
)שהיה בית־כנסת וכנסייה 

בגלגוליו הקודמים(. להשלמת 
היום הנפלא, תוכלו להתרשם 

מחידושים בתחום האמנות 
בגלריה המפורסמת של מזרח 
לונדון, וליהנות מארוחת ערב 

מהמטבח של חבל פנג'אב 
שבהודו.

שבת בנוטינג היל 
)עמ' 142(

W מציאות
W חיי רחוב אופנתיים

בקרו בנוטינג היל בסוף 
השבוע, אז נראה האזור 

במיטבו. הכל סובב סביב השוק 
התוסס והדחוס בּפֹורטֹוֶּבלֹו 

רואד, שם תוכלו גם אתם 
לפשפש ולהתמקח; לאחר מכן, 

תוכלו לצפות בסרט באחד 
מבתי־הקולנוע הוותיקים 

והמפורסמים של לונדון, ולקנח 
בכוסית משקה בפאב מקומי.

אחרי שביקרתם בכל אתרי החובה, צאו לגלות את לונדון מעט יותר מקרוב — גלו את 
חיי־הלילה הסוערים שלה, את הרבעים הספרותיים, את אזורי הטבע שבצפון העיר, את 

הפינות הקסומות שלגדות הנהר, את החנויות המיוחדות וכן את המורשת הבוהמית.

עוד מקומות נפלאים 
שאהובים על המקומיים:

טיול לגדת תעלת ריֶג'נט'ס 
)עמ' 148(

שבת בֶּברמֹונדזי )עמ' 116(

כיף בסאֶמרֶסט האוס 
)עמ' 49(

לֹוֶאר מארש )עמ' 112(

פינת הנואמים )עמ' 132(

המוסיקה של צפון לונדון 
)עמ' 151(

פשטידת בשר ופירה 
)עמ' 113(

ַהיי סטריט ֶקנזינגטֹון 
)עמ' 140(

נוף חינם )עמ' 99(

אצל המקומיים 13 12 

)www.uber.com( או 
www.kabbee.( Kabbee

.)com
הנסיעה במיניֶקּב זולה   §

יותר בדרך כלל מהמונית 
השחורה, אך אין בהן מונה; 

את התעריף קובע הסדרן.

שיט
y מומלץ ל... התרשמות 

מהנוף
§   Thames לחברת

www.( Clippers
thamesclippers.

com;£6.50/3.25 ילד/מבוגר( 
יש ספינות מהירות, ובכולן 

מובטח 
לכם מקום פנוי ונוף יפה.

הספינות שטות כל   §
20-30 דקות, בשעות 

6:00-22:00, מרציף המילניום 
שליד לונדון ַאיי אל 

 Woolwich Arsenal Pier
ולתחנות נוספות בדרך. יש 

הנחות למחזיקי אֹויסֶטר 
קארד או טרבלקארד.

לפרטים על טיולי שיט   §
מודרכים בתמזה, כולל 

ספינות ששטות לארמון 
המּפטֹון קורט ולגני קיּו, ראו 

עמ' 201.

מכונית ואופנוע
y מומלץ ל... יציאה מלונדון

תעריפי החניה   §
המרקיעים שחקים, כיווני 
הנסיעה ההפוכים, פקקי 

התנועה האינסופיים, מחירו 
הגבוה של הדלק, פקחי 

התנועה היעילים שלא יהססו 
לסנדל אתכם הן רק כמה 
מהסיבות הטובות להימנע 

מנהיגה בלונדון.
ואם לא די בכך, במרכז   §

העיר נהוג גם מס גודש בסך 
£11.50 ליום. לפרטים 

www. נוספים, היכנסו לאתר
tfl.gov.uk/roadusers/
.congestioncharging

לסוכנויות ההשכרה   §
הבאות יש כמה סניפים 

www.( ברחבי הבירה: אוויס
www.( הרץ ,)avis.co.uk
 easyCar-ו )hertz.com

.)www.easycar.com(
בבריטניה נוהגים בצד   §

שמאל של הכביש.
על פי חוק, חייבים הנהג   §

וכל הנוסעים לחגור חגורת 
בטיחות, ואופנוענים חייבים 

לחבוש קסדה.

שימושון

שעות פתיחה
Top Tip y לונדון פתוחה 
לעסקים בכל ימות השנה, 
למעט חג המולד עצמו — 
כשכמעט הכל סגור, כולל 

התחבורה הציבורית.
בתי־עסק ב'-ו' 9:00-17:00
בתי־עסק ב'-ו' 9:00-17:00
ברים ופאבים 11:00-23:00

מסעדות 12:00-14:30 
ו־18:00-23:00

חנויות ב'-שבת 9:00-19:00, 
א' 12:00-18:00

אתרים 10:00-18:00

כרטיסי הנחה
§  www.( לונדון ּפאס

 ;londonpass.com
£52/71/85/116 לשישה/

לשלושה ימים/ליומיים/ליום( 
יעניק לכם כניסה חופשית 

לכל מוקדי־העניין העיקריים, 
כולל דילוג על תורים; 

לפרטים נוספים, היכנסו 
לאתר האינטרנט.

אפשר לקנות גם כרטיס   §
שכולל נסיעה חופשית 

ברכבת התחתית 
ובאוטובוסים.

חשמל

הביתה, והרכבות נוסעות כל 
עשר דקות לערך.

לונדון מחולקת לתשעה   §
אזורי תעריף שונים, 

במעגלים גדלים והולכים 
ממרכז העיר.

אוטובוס
y מומלץ ל... נופים ולנסיעה 

לאזורים שהרכבת תחתית אינה 
מגיעה אליהם.

האוטובוסים בלונדון   §
נוסעים בדרך כלל בשעות 

.5:00-23:30
באוטובוסי לונדון אי־  §

אפשר לשלם במזומן. במקום 
זה, הצטיידו באֹויסֶטר קארד, 

בטָרֶבלקארד )Travelcard( או 
בכרטיס חיוב נטען.

התעריף לנסיעה בודדת   §
באוטובוס הוא £1.50, לא 

משנה לאיזה מרחק תיסעו. 
אם בכוונתכם לנסוע רק 

באוטובוסים, לא תשלמו יותר 
מ־£4 ליום.

מפות מצוינות התלויות   §
בכל תחנת אוטובוס ממפות 
את המסלול ואת היעד של 

כל קו שעוצר בתחנה. 
לפרטים נוספים, ראו מפת 

הקווים העיקריים במפה 
המצורפת.

למפות מקוונות   §
ואינטראקטיביות, היכנסו 
.www.tfl.gov.uk לאתר

מעל 50 קווי לילה )תזהו   §
 N אותם בזכות האות

שצמודה למספר הקו( 
נוסעים בעיר בשעות 

.23:30-5:00

60 קווים נוספים נוסעים   §
24 שעות ביממה, אך תדירות 
הנסיעה נמוכה יותר בשעות 

.23:00-5:00

אופניים
y מומלץ ל... מרחקים קצרים, 
אף שהתנועה עלולה להיראות 

מאיימת.
התוכנית להשכרת   §

 Santander אופניים של
 ;0343-222-6666 %( Cycles

www.tfl.gov.uk( פשוטה 
ושימושית במיוחד לתיירים.

קחו לכם זוג אופניים   §
מאחת מ־700 התחנות 

הפזורות בבירה, השיבו אותו 
לכל תחנה שתרצו.

דמי השימוש עומדים על   §
£2 בלבד ליממה. העבירו את 

כרטיס האשראי שלכם 
במכונה האוטומטית ושלמו 

את דמי השימוש.
30 הדקות הראשונות הן   §

חינם, ואז תשלמו £2 לכל 30 
דקות נוספות )התעריף נועד 

לעודד נסיעות קצרות(.
כך תוכלו לשכור אופניים   §

כמה פעמים שתרצו )עד 
יממה(, רק הקפידו להמתין 

חמש דקות בין נסיעה 
לנסיעה.

אם כל העמדות בתחנה   §
מלאות, היוועצו במכונה 

האוטומטית ובררו היכן יש 
עמדות פנויות בקרבת מקום.

אפשר לשלם דמי גישה   §
לשירות מגיל 18 בלבד, 

ולרכוב על האופניים מגיל 14 
בלבד.

מונית
y מומלץ ל... שעות הלילה 

הקטנות ולקבוצות שחולקות 
ביניהן את העלות.

המוניות השחורות של   §
www.( לונדון

 )londonblackcabs.co.uk
מורשות ואמינות, ותוכלו 

לעצור אותן כשהשלט הצהוב 
מעל השמשה הקדמית מואר; 

פשוט הושיטו את ידכם 
וסמנו לנהג לעצור.

בכל המוניות יש מונה:   §
£2.40 כתעריף בסיס ועוד 20 

פ' על כל 168 מ' נוספים.
תעריף הנסיעה יקר יותר   §

בערבים ובלילות.
לנהגי מוניות נהוג לעגל   §

את הסכום עד לפאונד 
הקרוב ביותר, או לתת טיפ 

של עד 10 אחוז.
§   Hailo אפליקציות כמו

 )http://hailocab.com(
www.( Black Cabs App-ו
blackcabsapp.com( עושות 

שימוש בניווט לווייני 
שבטלפון החכם שלכם כדי 
לאתר את המונית הקרובה 

אליכם. התשלום הוא אך ורק 
למחיר שמופיע במונה.

מוניות אחרות )מיניֶקּב,   §
Minicab( תוכלו להזמין 

בטלפון )בכל רחוב ראשי 
בעיר יש לפחות תחנה אחת, 
ורוב המועדונים בעיר עובדים 
עם נהגים קבועים שמסיעים 

בליינים הביתה בתום 
הבילוי(; לחלופין, השתמשו 

 Uber באפליקציות כמו
230V/50Hz

שימושון 213  212

במדריך

למידע נוסף, ראו הפרטים החשובים )עמ' 207(

המטבע
לירה שטרלינג )או פאונד; £(. 100 פני = £1

השפה
אנגלית )ועוד 300 שפות(.

אשרה
אזרחי ישראל אינם זקוקים לאשרה 
לשהות של עד שישה חודשים 
באנגליה. אזרחי האיחוד האירופי 
יכולים לשהות במדינה ללא הגבלה.

כסף
כספומטים נפוצים בכל פינה. כרטיסי 
האשראי הגדולים מכובדים בכל מקום.

טלפונים ניידים
קנו כרטיס SIM מקומי, או טלפון 
נייד נטען המשולם מראש. לחלופין, 
פנו לספקית הסלולר שלכם ובררו 
פרטים על שירותי נדידה.

שעון
 ,)GMT( 'לונדון פועלת לפי שעון גריניץ
ומאחרת את שעון ישראל בשעתיים. שעון 
הקיץ בלונדון )מסוף מרץ עד סוף אוק'( 
מקדים בשעה את שעון גריניץ', ואז לונדון 
מאחרת את שעון ישראל בשעה בלבד, 
אלא אם כן שורר גם בישראל שעון קיץ.

חשמל
באנגליה נהוג זרם של 230/240 וולט, התואם 
מכשירים מהארץ. השקעים מתאימים לתקע 
עם שלושה פינים מרובעים; מומלץ להצטייד 
במתאם, ואפשר לקנות אותו בכל מקום.

טיפים
לנהגי מוניות נהוג לעגל את הסכום עד 
לפאונד הקרוב ביותר, או לתת טיפ של עד 
10 אחוז. למלצרים נהוג להשאיר טיפ של 
10-15 אחוז, אלא אם כן השירות כלול בחשבון.

ההגעה לעיר
רוב התיירים נוחתים בנמל־התעופה הבינלאומי 
הית'רֹו )Heathrow(, כ־25 ק"מ ממערב למרכז 
 ,)Gatwick( לונדון, או בנמל־התעופה גאטוויק

כ־50 ק"מ מדרום למרכז לונדון.

A מנמל־התעופה הית'רו

אמצעי תחבורה מומלץיעד 
רכבת תחתית, או הית'רו קֹוֶבנט גארדן

אקספרס ואז ברכבת תחתית

רכבת תחתית, או הית'רו ֶקנזינגטֹון
אקספרס ואז ברכבת תחתית

רכבת תחתית, או הית'רו ּבלּומסֶּברי
אקספרס ואז ברכבת תחתית

רכבת תחתית, או הית'רו הסיטי
אקספרס ואז ברכבת תחתית

רכבת תחתית, או הית'רו סאות' בנק
אקספרס ואז ברכבת תחתית

ריֶג'נט'ס פארק 
וקמדן

רכבת תחתית, או הית'רו 
אקספרס ואז ברכבת תחתית

A מנמל־התעופה גאטוויק
גאטוויק אקספרס ואז ברכבת קֹוֶבנט גארדן

תחתית

גאטוויק אקספרס ואז ברכבת ֶקנזינגטֹון
easyBus-תחתית, או ב

גאטוויק אקספרס ואז ברכבת ּבלּומסֶּברי
תחתית

גאטוויק אקספרס ואז ברכבת הסיטי
תחתית

רכבת לתחנת London Bridgeסאות' בנק

ריֶג'נט'ס פארק 
וקמדן

רכבת לתחנת קינגס קרוס 
)King׳s Cross( ומשם ברכבת 

תחתית

 s Park &׳Regent
Camden

 s Cross then׳Train to King
Underground

תחבורה
את התחבורה הציבורית בעיר הגדולה מנהלת 
www.tfl.gov.( Transport for London חברת
uk(, והיא אמנם יקרה אך יעילה מאוד. הדרך 

הזולה ביותר להתנייד היא לקנות אֹויסֶטר קארד 
או כרטיס חופשי אחר.

t רכבת תחתית, רכבת ורכבת קלה
הרכבת התחתית )הטיּוּב, Tube( של לונדון, 

הרכבת הרגילה והרכבת הקלה )DLR( הן שלוש 
הדרכים המהירות והנוחות ביותר, גם אם לא 

הזולות ביותר, לנסוע בתוך תחומי לונדון רבתי. 
קווים נבחרים פועלים בימים ו' ושבת כל הלילה.

J אוטובוס
רשת האוטובוסים נרחבת מאוד, אך הנסיעה בהם 
אטית הרבה יותר, והנסיעה בהם כדאית לנסיעות 
קצרות בלבד. תעריפי הנסיעה משתלמים במיוחד 

למשתמשים באֹויסֶטר קארד, ויש גם שלל קווי 
לילה וקווים שפועלים 24 שעות ביממה.

K מונית
נהגי המוניות השחורות מתמצאים מאוד בעיר, 

ויידעו תמיד לאן הם נוסעים; אבל הנסיעה עלולה 
להיות יקרה, אלא אם כן אתם נוסעים בקבוצה. 
השימוש במיניקאּב )Minicab( זול יותר, אך יש 

להזמין מונית מראש, הן לא עוצרות ברחוב. בעת 
ההזמנה, בקשו לדעת מה התעריף. אפשר 

 Hailo להשתמש גם באפליקציות שימושיות כמו
)למוניות שחורות( ו-Uber )למיניקאּב(.

H אופניים
תחנות של Santander Cycles פרושות בכל רחבי 

העיר, ומתאימות במיוחד לנסיעות קצרות.

K מכונית ואופנוע
כתיירים, יש להניח שלא תרצו לנהוג בלונדון. 

כמה מהגורמים המרתיעים הם העובדה שכולם 
נוהגים הפוך, מחירי החניה המרקיעים שחקים, 
פקקי התנועה האינסופיים, מס הגודש ומחירו 

הגבוה של הדלק, ופקחי התנועה היעילים שלא 
יהססו לסנדל אתכם. אם כל זה לא מרתיע 

אתכם, יש ברחבי העיר מגוון רחב של סוכנויות 
להשכרת רכב — מהשכרה בשירות עצמי )תשלום 

לפי שעה וקילומטרז'(, ועד סניפים של כל 
החברות הגדולות )כמו אוויס והרץ(.

תקציב יומי
טווח המחיר הזול: עד £85 ליום

W  £10-32 מיטה בחדר משותף
W   ארוחת צהריים בדוכן שוק £5, כריך במרכול

£3.50-4.50
W  הכניסה למוזיאונים רבים חופשית
W  £5-25 כרטיסי תיאטרון ברשימת המתנה
W   דמי שימוש יומיים בתוכנית להשכרת אופניים

£2 )Santander Cycle(

טווח המחיר הבינוני: £85-185
W  £100-160 חדר לזוג
W  £35 ארוחה של שתי מנות וכוס יין
W  £10-60 כרטיסים לתיאטרון

טווח המחיר היקר: מעל £185
W  £200 חדר לזוג במלון בוטיק/ארבעה כוכבים
W   ארוחה של שלוש מנות במסעדה יקרה, כולל יין

£60-90
W  £30 נסיעות במונית שחורה
W  £65 כרטיסים טובים לתיאטרון

אתרי אינטרנט מועילים
 )www.lonelyplanet.com/london( לונלי פלנט

מידע רב על אתרים, הזמנת מלונות מקוונת, 
פורום מטיילים ועוד.

 )www.timeout.com/london( Time Out
כתב־עת עדכני, כולל מידע מלא על אפשרויות 

הפנאי והבידור.
www.londonist.com( Londonist( מידע רב על 

לונדון ועל כל מה שקורה בה.

תכנון מוקדם
שלושה חודשים מראש הזמינו כרטיסים למופעי 

סוף שבוע של הצגות או של המופעים 
הפופולריים ביותר; וגם חדר במלון פופולרי.

חודש מראש בררו פרטים על אירועים קרבים 
כמו הצגות פרינג', מופעי מוסיקה ופסטיבלים 

מעניינים, והזמינו כרטיסים.
כמה ימים מראש בדקו את תחזית מזג־האוויר 

www.( באתר השירות המטאורולוגי
.)metoffice.gov.uk

לפני הנסיעה חשוב לדעת
חשוב לדעת 17 16 

חשוב לדעת
 מידע חיוני 

לטיול מוצלח

חלוקה לאזורים
כדי שתדעו מה נמצא 

ואיפה

עיקר האתרים
מצו את המרב 
מביקורכם בעיר

אצל המקומיים
הזדמנות להרגיש כמו 

תושבים ליום אחד

מסלולי הליכה
היכרות עם העיר ברגל

המיטב של לונדון
חוויות בלתי נשכחות

תחבורה
לנסוע כמו המקומיים

שימושון
כולל מידע על מקומות 

לינה



175 המיטב  של לונדון 
מסלולי הליכה

ממצודת לונדון לֵטייט מודרן               176

לונדון המלכותית                               178

עיקר האתרים בצפון לונדון                180

המומלצים שלנו
מסעדות                                            182

ברים וחיי־לילה                                  184

בילוי                                                  186

לונדון להומואים וללסביות                 188

שווקים                                               189

חנויות                                                190

מוזיאונים וגלריות                               192

פארקים וגנים                                    194

אדריכלות                                          196

לונדון לילדים                                     198

נופים                                                 200

טיולים מודרכים                                 201

אתרים נסתרים                                  202

כנסיות                                               204

פסטיבלים ואירועים מיוחדים              206

207 מידע  שימושי 
לפני הנסיעה                    208

הגעה ללונדון                   209

תחבורה                           211

שימושון                            213

7 סקירה  מהירה 
עיקר האתרים                  8

אצל המקומיים                 12

תכנון הביקור                    14

חשוב לדעת                     16

חלוקה לאזורים                18

21 לגלות  את לונדון 

מצדיק נסיעה
יום ראשון באיסט אנד ...                         100

שבת בנוטינג היל...                                   142

טיול בהאמּפסֶטד הית'                             154

טיול אולימפי במזרח לונדון...                 168

ארמון המּפטֹון קורט                                 170

 הגלריה הלאומית
וקֹוֶבנט גארדן

ווסטמינסטר אּבי 
ורובע ווסטמינסטר

 המוזיאון הבריטי
וּבלּומסֶּברי

 סנט פול
והסיטי

 ֵטייט מודרן
וסאות' בנק

 המוזיאונים 
של ֶקנזינגטֹון

 ריֶג'נט'ס פארק
וקמדן

 מצפה הכוכבים
המלכותי וגריניץ'

40

22

60

80

102

120

144

156



קתדרלת סנט פול )עמ' 82(
Tomassereda/GeTTy ImaGes ©

סקירה 
מהירה

עיקר האתרים                                                   8

אצל המקומיים                                                 12

תכנון הביקור                                                    14

חשוב לדעת                                                      16

חלוקה לאזורים                                                 18

ברוכים הבאים ללונדון

כל אחד ימצא בלונדון את מבוקשו: אמנות ומוזיאונים מרשימים, אדריכלות 
מפוארת, הדר מלכות, מגוון אינסופי, פארקים יפהפיים ומרץ אינסופי. כל 

פינה ספוגה בהיסטוריה, אך לונדון היא גם עיר שמחדשת ומתחדשת ללא 
הרף, בכל תחומי התרבות והיצירה; והדינמיות הזו היא שהופכת אותה 

לעיר קוסמופוליטית ולאחת מבירות העולם, ועם זאת גם לבירה בריטית 
מאין כמותה.

7



עיקר האתרים 9  8

עיקר האתרים
קתדרלת סנט פול לונדון

)עמ' 82(
הכנסייה המופלאה ידועה 

בעולם כולו, אך הביקור 
ביצירת המופת האדריכלית 

של כריסטופר ֶרן לא יהיה 
שלם אם לא תטפסו אל מרומי 
הכיפה לנוף מרהיב של העיר 

כולה.

מצודת לונדון )עמ' 86(
מצודת האבן המרשימה ידועה 

בעבר נוטף הדם שלה, 
כששימשה משך מאות שנים 

בית־כלא ואתר הוצאה להורג. 
כיום תיהנו כאן מאוסף מרהיב 

ונוצץ של תכשיטי הכתר.

ֵטייט מודרן )עמ' 104(
אוסף של אמנות מודרנית, 

המוצג במבנה ששימש תחנת 
כוח, במקום נפלא על גדות 
התמזה. המוזיאון הפופולרי 

הוא מופת ליצירתיות 
ולחדשנות אדריכלית.

המוזיאון הבריטי )עמ' 62(
חמישה וחצי מיליון תיירים נוהרים לכאן מדי שנה והופכים את המוזיאון הבריטי למוקד־העניין 

המוביל בבריטניה — אוסף כמעט מקודש של אמנות ועתיקות. תוכלו להעביר כאן חיים שלמים, 
ולגלות מדי יום תגליות חדשות.
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מוזיאון ויקטוריה ואלברט 
)עמ' 122(

היקפם של האוספים במוזיאון הזה 
שבסאות' ֶקנזינגטֹון בלתי־נתפש — 

מחרסינה סינית ועד אופנה, מחלונות 
ויטראז' ועד אריגים מוסלמיים.

ארמון המּפטֹון קורט )עמ' 170(
הארמון הטיודורי השמור היטב של הנרי 

השמיני, עם הגנים והמבוך שלגדת התמזה, 
הוא מקום מפלט שליו ויפהפה משאון 

העיר הגדולה. עשו עמו צדק והקצו לו יום 
שלם.

ווסטמינסטר אּבי )עמ' 24(
חסידיה של האדריכלות הדתית בימי־

הביניים ירגישו שהגיעו לרקיע השביעי 
בכנסיית המנזר המרהיבה הזאת, אתר 
ההכתרה של כל מלכי אנגליה. התור 

ארוך, כך שכדאי להגיע מוקדם.

ארמון בקינגהם )עמ' 28(
העובדה שגם בני העם הפשוט יכולים 

לטייל היום במעוזם המפורסם של בעלי 
הדם הכחול היא פלא בפני עצמו. עבור 

מעריצי בית המלוכה, הארמון הוא משיאי 
הביקור בלונדון.

המוזיאון לטבע )עמ' 126(
יש כאן טירנוזאורוס ממוכן, הדמיית 

רעידות אדמה, גן של חיות־בר ואדריכלות 
גותית מהאגדות המציתים את דמיונם של 

ילדים באשר הם.

מצפה הכוכבים המלכותי וגריניץ' 
)עמ' 158(

במצפה הכוכבים המלכותי תוכלו לעמוד 
על קו גריניץ' המפורסם וליהנות משורה 
של תגליות אסטרונומיות — שילוב מצוין 
בין היסטוריה ומדע לבין נוף מופלא של 

לונדון ושל גריניץ' פארק.

בתי הפרלמנט )עמ' 30(
אין מחזה מרשים יותר, או לונדוני יותר, 

ממראה הביג בן ובתי הפרלמנט מנהר 
התמזה, במיוחד כשקרני השמש מרצדות 

על חזיתם המפוארת.

הגלריה הלאומית )עמ' 42(
האוסף המשובח )המוקדש ברובו לאמנות 
קדם־מודרנית(, הוא מהגדולים והחשובים 
בעולם; כמה מגדולי האמנים מוצגים כאן 

במבנה מרהיב בכיכר טרפלגר, בהם 
ליאונרדו דה וינצ'י, מיכלאנג'לו, ֶטרֶנר, 

מֹוֶנה, ואן גוך ורנואר.
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 שמות האתרים מודגשים
עמודי המפות בצבע אדום 

א
אדריכלות 106, 125, 

196-197 ,163

אוטובוס 212

אוטובוס, טיולים 
מודרכים 201

אוכל 182-183, ראו גם 
אינדקס אוכל

 Old St אולד, רחוב
185

)ה(אולימפיאדה 
168-169

אוסף וולקאם 
 Wellcome

70 Collection

אופנוע 213

אופניים 212

אופרה 187

 Orwell, 'אורוול, ג'ורג
132 ,67 George

 East End איסט אנד
100 ,100-101

)ה(איצטדיון האולימפי 
 Olympic Stadium

169

אירועים מיוחדים 206

אלברט ממוריאל 
 Albert Memorial

134

אמבולנס 214

אמנויות 151, 186-187

אמנויות הבמה 
186-187

 Apsley ָאּפסלי האוס
133 House

אצל המקומיים 12-13

)ה(אקדמיה 
המלכותית לאמנויות 
 Royal Academy of

36 Arts
אקלים 208

ָארסלֹורמיטל אֹורּביט 
 ArcelorMittal Orbit

169

אשרה 216

אתרי אינטרנט 
מועילים 16, 209

אתרים נסתרים 
202-203

ב
ּבאנקֶווטינג האוס 

 Banqueting House
35

ֶּבדפֹורד, כיכר 
 ,66 Bedford Square

79

 Borough ּבֹורֹו, שוק
114 ,110 Market

בטיחות 215

31 Big Ben ביג בן

בידור 186-187, 188, 
ראו גם אינדקס 

קניות

 Queen’s בית המלכה
164 House

בית פתוח בלונדון 
 Open House

196 London

ּבלּומסֶּברי 
 ,60-79 Bloomsbury

68-69 ,66

בידור 77-78  

מסלולי טיול 61,   
66-67

מסעדות 73-75  

עיקר האתרים 62-65,   
70-73

קניות 78-79  

שתייה 75-77  

תחבורה 61  

במקרה חירום 214

בקינגהם, ארמון 
 Buckingham Palace

28-29

ּבריק ֵליין, המסגד 
 Brick Lane הגדול

101 Great Mosque

ּבריקסטֹון, טחנת הרוח 
 Brixton Windmill

203

ברלינגטון, פאסאז' 
 Burlington Arcade

39 ,36

ֶּברמֹונדזי 
116 Bermondsey

בתי הפרלמנט 30-31

ג'אז 187

ג
 Golden גולדן, כיכר

45 Square

 Gordon גורדון, כיכר
79 ,67 Sq

)ה(גלריה הלאומית 
 ,40 National Gallery

42-43

גלריות לאמנות 
192-193

גלריות לאמנות 
192-193

גלריית הדיוקנאות 
 National הלאומית
48 Portrait Gallery

אינדקס
ראו גם אינדקסים נפרדים:

5 אוכל עמ' 221
6 שתייה עמ' 222

3 בילוי עמ' 222
7 קניות עמ' 223

217 



כרטיסי אשראי 214

ל
 Lloyd’s לוידס לונדון

93-94 of London

 London לונדון ַאיי
111 Eye

 London לונדון דנג'ן
111 Dungeon

לורד׳ס, מגרש 
149 Lord’s הקריקט

ליֶדנהֹול, שוק 
 Leadenhall Market

94

ליק, רחוב, מנהרת 
 Leake הגרפיטי
 Street Graffiti

112 Tunnel

לסביות, מטיילות 188

 Leicester לסטר, כיכר
50 Square

לשכות מידע לתיירים 
216

מ
מאדאם טּוסֹו 

 Madame Tussauds
148

 Marble 'מארּבל ָארץ
135 Arch

מגורים 208-09

)ה(מוזיאון הבריטי 
 ,60 British Museum

65 ,72 ,62-65

מוזיאון הדֹוקֶלנדס של 
 Museum of לונדון

 London Docklands
193

)ה(מוזיאון הימי 
 National הלאומי

 Maritime Museum
163

 Science מוזיאון המדע
132 Museum

מוזיאון המלחמה 
 Imperial המלכותי

 War Museum
110-111

מוזיאון הקולנוע של 
 London Film לונדון

49 Museum

מוזיאון התחבורה של 
 London לונדון

 Transport Museum
49

מוזיאון ויקטוריה 
 Victoria & ואלברט

 Albert Museum
122-125

מוזיאון חדר הניתוחים 
הישן ועליית הגג 
 Old העשבונאית

 Operating Theatre
 Museum & Herb

111 Garret

מוזיאון לונדון 
 Museum of

92 London

)ה(מוזיאון לטבע 
 Natural History

126-129 Museum

)ה(מוזיאון למיתוג, 
לאריזה ולפרסום 

 Museum of Brands,
 Packaging &

143 Advertising

מוזיאונים 192-193

)ה(מֹוניּוֶמנט 
92-93 Monument

מונית 212-213

מוסיקה 151, 186, 187

מוסיקה קלאסית 186, 
187

 Moore, מּור, הנרי
155 ,34 Henry

מזג האוויר 208

 East מזרח לונדון
 ,168-169 London

168

מילניום, גשר 
 Millennium Bridge

110

 Michelin מישלן האוס
135 House

מכבי־אש 214

מכונית 213

מסלולי הליכה 
 ,66 ,44 ,176-181

 ,168 ,154 ,142 ,100
181 ,179 ,177

מסלולים מומלצים 
14-15, 176-181, ראו 

גם תחת שמות 
השכונות

 Tower מצודת לונדון
86-89 of London

מצפה הכוכבים 
 Royal המלכותי

 ,156 Observatory
158-161

משטרה 214

משמר המלכה 
 Queen’s Life Guard

134

משמר הפרשים, 
 Horse Guards מצעד

35 Parade

משקאות 184-185, 
188, ראו גם אינדקס 

שתייה

משרדי חלפנות 214

נ
 Notting נוטינג היל
142 ,142-143 Hill

נוטינג היל, קרנבל 
 Notting Hill
143 Carnival

נופים 200

נכים, מטיילים 216

ס
 South סאות' בנק

 ,102-119 Bank
108-109

בידור 117-119  

מסלולים מומלצים   
111 ,103

מסעדות 113-115  

עיקר האתרים   
110-113 ,104-107

פסטיבלים 119  

קניות 119  

שתייה 115-117  

תחבורה 103  

סאֶמרֶסט האוס 
 Somerset House

49 ,48

סאֶת'רק, קתדרלה 
 Southwark

112 Cathedral

גלריית הצלמים 
 Photographers’

Gallery 45גן־החיות 
 London של לונדון

148 Zoo

גנים 194

 Granary גראֶנרי, כיכר
72 Square

 Green גרין פארק
36 Park

 Greenwich 'גריניץ
162 ,156-167

בידור 166-167  

מסלולי הליכה 157  

מסעדות 164-165  

עיקר האתרים   
163-164 ,158-161

קניות 167  

שתייה 165-166  

תחבורה 157  

גריניץ', מנהרת הולכי 
 Greenwich רגל

164 Foot Tunnel

גריניץ' פארק 
 Greenwich Park

158-61

גריניץ', שעון 
 Greenwich Mean

160 Time

גרפיטי, אמנות 112

ד
דאונינג, רחוב 10 

36 Downing Street

דיקנס, צ’רלס 
 Dickens, Charles
 ,99 ,93 ,71 ,66 ,45

117

191 Dalston ָדלסטֹון

ה
האמפסֶטד הית' 

 Hampstead Heath
154 ,154-155

האמפסֶטד הית', 
 Hampstead אגמים

155 Heath Ponds

 Hackney האקני וויק
169 Wick

הומואים, מטיילים 188

ַהיי סטריט ֶקנזינגטֹון 
 High Street

140 Kensington

ַהייֵגייט, בית־הקברות 
 Highgate Cemetery

155

 Hyde Park הייד פארק
132

היסטוריה 27, 89, 94, 
173 ,125 ,118

הליכה, טיולים 
מודרכים 201

המּפטֹון קורט, ארמון 
 Hampton Court

170-173 Palace

 Henry הנרי השמיני
173 VIII

ֶהּפֶוורת', ברברה 
 Hepworth, Barbara

155 ,34

הרצוג וֶדה ֶמרֹון 
 Herzog & de

106 Meuron

ו
 Woburn וֹוֶּברן וֹוק

67 Walk

ֶוולינגטֹון ָארץ' 
 Wellington Arch

134

ווסטמינסטר 
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73 Dabbous
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 Primrose ּפרימרֹוז היל
149 Hill

פרלמנט היל 
155 Parliament Hill

צ
 Chinatown צ'יינטאון

44
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152 Barfly
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167 Casbah Records
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166 Festival
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38 ICA Cinema

152 Jazz Cafe

152 KOKO

167 Laban Theatre
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57 Prince Charles
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152 Roundhouse

 Royal Court Theatre
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202 Secret Cinema
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 Music and Dance
167

166 Up the Creek
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187

118 Young Vic
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 Buck ּבאק, שוק רחוב
153 Street Market
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ֶּבריק, שוק רחוב 
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45 Market
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סאות' בנק, שוק 
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78-79 Darkroom

 Dover Street Market
39
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67 Bookshop
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99
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59 Sister Ray
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119 Shop
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