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EYEWITNESS  מדריך

משפחות טיולי 
ן ו ד נ ו ל



6 כיצד	להשתמש	במדריך	זה	
8 היכרות	עם	לונדון	
10 המיטב	של	לונדון	
14 לוח	השנה	של	לונדון	
18 הטקסים	של	לונדון	
20 הגעה	ועזיבה	
22 תחבורה	
26 שיט	בנהר	
30 שימושון	
34 מגורים	
36 מסעדות	
40 קניות	
44 בידור	

 מיטב	ההצגות	
46 והתיאטראות	
48 משחקים	בלונדון	
50 ספורט	בלונדון	
52 פארקים	וגנים	
54 ההיסטוריה	של	לונדון	

 ווסטמינסטר 
60 והווסט ֶאנד 

המיטב של ווסטמינסטר 
62 והווסט ֶאנד 

64 כנסיית	ווסטמינסטר	
בתי	הפרלמנט

ֵטייט	ּבריֶטן
חדרי	המלחמה	של	צ'רצ'יל

 מגרש	המצעדים	
של	משמר־הפרשים

ּבאנקֶווטינג	האוס
72 ארמון	בקינגהם	

האורוות	המלכותיות
מוזיאון	המשמר
המכון	המלכותי

78 הגלריה	הלאומית	
כיכר	טרפלגר

גלריית	הדיוקנאות	הלאומית
ביתו	של	בנג'מין	פרנקלין

כיכר	לסטר
כיכר	פיקדילי

המליז

86 קֹוֶבנט	גארדן	
כנסיית	סיינט	פול

בית	האופרה	המלכותי
התיאטרון	המלכותי	דרּורי	ֵליין

מוזיאון	התחבורה	של	לונדון
סאֶמרֶסט	האוס

מוזיאון	סר	ג'ון	סֹואן
מוזיאון	האנטריאן

סיינט	קֶלֶמנט	ֵדיינס

 ּבלּומסֶּברי 
96 וריֶג'נטס פארק 

 המיטב של ּבלּומסֶּברי 
 98 וריֶג'נטס פארק 

100 המוזיאון	הבריטי	
מוזיאון	הצעצועים	של	ּפֹולֹוק

אוסף	ֶוולקאם
הספרייה	הבריטית

מוזיאון	האסופים
מוזיאון	צ'רלס	דיקנס

 מוזיאון	התעלות	
של	לונדון

108 גן־החיות	של	לונדון		
ריֶג'נטס	פארק

שוק	קמדן
המוזיאון	היהודי

מאדאם	טּוסֹו
מוזיאון	שרלוק	הולמס

אוסף	וואלאס

 הסיטי 
116 ואיסט ֶאנד 

 המיטב של הסיטי 
118 ואיסט ֶאנד 

120 טאואר	אוף	לונדון	
האנדרטה

שוק	ליֶדנהֹול
כל	הקדושים	שליד	המצודה

גשר	טאואר
מעגן	סיינט	קתרין
גלריית	ווייטצ'אֶּפל

128 קתדרלת	סיינט	פול		
מוזיאון	בנק	אֹוף	אינגלנד
ביתו	של	דוקטור	ג'ונסון

גלריית	גילדהֹול	לאמנות
134 מוזיאון	לונדון	

הּברּביֶקן
שוק	ספיטלפילדז

המוזיאון	של	מסדר	יוחנן	
הקדוש

 סאֶת'רק 
140 וסאות' בנק 

 המיטב של סאֶת'רק 
142 וסאות' בנק  

 תיאטרון	הגלֹוּב	
144 של	שייקספיר	

ֵטייט	מודרן
מוזיאון	בית־הכלא	קלינק

המפרשית	גולדן היינד
קתדרלת	סאֶת'רק

אולם	הניתוחים	הישן
ספינת	הוד	מלכותה	

152 ּבלפאסט	
הנוף	מהשארד

מוזיאון	האופנה	והטקסטיל
חוויית	גשר	לונדון

158 לונדון	ָאיי	
התיאטרון	הלאומי

ּבי.אף.ָאיי	סאות'בנק
גּבריאל'ז	וֹורף

סאות'	בנק	סנטר
אקוואריום	סי	ַלייף
הצינוק	של	לונדון
Thames Rockets

מוזיאון	המלחמה	המלכותי	
)IWM(

מוזיאון	פלורנס	נייטינגייל

ֶקנזינגטֹון, צ'לסי 
168 וּבאֶטרסי 

 המיטב של ֶקנזינגטֹון, 
170 צ'לסי וּבאֶטרסי  

 גני	ֶקנזינגטֹון	
172 והייד	פארק	

ארמון	ֶקנזינגטֹון
גלריות	ֶסרֶּפנָטיין

ָאּפסלי	האוס
178 מוזיאון	המדע	
182 המוזיאון	לטבע		

מוזיאון	ויקטוריה	ואלברט
רויאל	אלברט	הול

מוזיאון	העיצוב
186 פארק	ּבאֶטרסי		

 גן־החיות	לילדים	
פארק	ּבאֶטרסי

המוזיאון	הצבאי	הלאומי
גן	צ’לסי	פיזיק

192 מחוץ למרכז 
194 המיטב מחוץ למרכז  
196 גריניץ׳	

 הקולג'	הימי	המלכותי	
לשעבר

המוזיאון	הימי	הלאומי
מצפה	הכוכבים	המלכותי	

בגריניץ׳
 מוזיאון	הדֹוקֶלנדס	

של	לונדון
קאטי	סארק

פארק	וחוות	מאדצ'ּוט
ארמון	ֶאלת'אם

מוזיאון	המניפות
מחסום	התמזה

מוזיאון	הילדּות	ע"ש	
206 ויקטוריה	ואלברט		

מוזיאון	ג'פרי
האקני	סיטי	פארם

מוזיאון	האקני
סאטֹון	האוס

דיסקבר
המוזיאון	של	בית־הספר	לעניים

214 ֶקנוּוד	האוס	
לֹוֶדרֵדייל	האוס

מוזיאון	חיל	האוויר	המלכותי
איצטדיון	ֶוומּבלי

220 מוזיאון	וגן	הֹורניֶמן		
גלריית	התמונות	בדאליץ'

פארק	קריסטל	ּפאלאס

226 גני	קיּו	
שמורת	הביצה	של	לונדון

סאיֹון	האוס
פארק	אֹוסֶטרלי
פארק	ריצ’מונד

האם	האוס

234 טיולי־יום 
236 ארמון	המּפטֹון	קֹורט	
238 טירת	ווינדזור	

פארק	ווינדזור	גרייט
איטֹון	קולג'

לגולנד	

242 מגורים	
252 מפות	
278 אינדקס	

תוכן העניינים

 

 צעצועים רכים וצבעוניים בחנות 
הצעצועים Eric Snook’s שבקֹוֶבנט גארדן

ביקור חוויתי בתא הטייס של מסוק במוזיאון חיל האוויר המלכותי שבֶהנדון

אף	שהמחברים,	ספקי	תוכן	אחרים,	
דורלינג	קינדרסלי	ושטיינהרט	שרב	
נהגו	בהקפדה	סבירה	בהכנת	ספר	

זה,	אין	הם	ערבים	לנכונותו	או	
לשלמותו	של	המידע	בספר,	ואין	הם	
מקבלים	על	עצמם,	במידת	האפשר,	

כל	חבות	הנובעת	מהשימוש	בו.

אזהרה	ובקשה
דברים	משתנים,	מחירים	עולים,	
לוחות	זמנים	מוחלפים,	מקומות	

טובים	מידרדרים,	ומקומות	גרועים	
פושטים	את	הרגל	-	דבר	אינו	נשאר	

כשהיה.	אם	יש	בידיכם	עדכונים	
למידע	המופיע	במדריך	זה,	אנא	

כתבו	אל:	שטיינהרט שרב מוציאים 
לאור, ת.ד 8333, אזה"ת ספיר, 
נתניה 4250519,	או	צרו	קשר	
באמצעות	האתר	שלנו	בכתובת	

haolam.co.il.	מטיילים	שישלחו	לנו	
עדכונים,	יקבלו	שובר	הנחה	לרכישת	

מדריכים	ומפות	בהוצאתנו.

מפות	למטיילים	בלונדון
מידע	על	מפות	למטיילים	בלונדון	

 תמצאו	באתר	העולם,	בכתובת
 www.haolam.co.il/136.	באתר	

תוכלו	להזמין	מגוון	עצום	של	מדריכי	
טיולים	ומפות	לבריטניה	ולמדינות	

אחרות	בעולם.
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הילדים פינת 

מזבח ראשי אליזבת 
השנייה הוכתרה כאן 

ב־1953, בפני קהל של 
8251 איש. כס ההכתרה 

המוזהב הוא בן 700 שנה, 
וילדים שובבים חרטו בו 

כתובות.

קפלת הגבירה עיטורי 
האבן שעל תקרת הקפלה 
מהמאה ה־16 עדינים כמו 

קורי עכביש, ומתחת 
למושבי המקהלה יש 

גילופים נועזים: חפשו את 
האשה שחובטת במוט 
הצלפות באחוריו של 

בעלה!

החלון של דיק 
וויטינגטון חלון 

הפסיפס מציג את 
ראש העיר המפורסם 

ביותר של לונדון. 
החתול שלו מתחבא 

לרגליו.

החצר הפנימית סביב החצר נמצאים 
החדרים העתיקים ביותר בכנסייה, ובהם 

לשכת ּפיקס )Pyx(, כספת שבה שמרו 
מלכים כמה מאוצרותיהם. הנזירים 

התגוררו סביב החצר הפנימית ואפילו 
התרחצו כאן )ארבעה פעמים בלבד 

בשנה(.

פינת המשוררים ב-1556 נקבר כאן 
הסופר הדגול הראשון מני רבים - 

ג'פרי צ'ֹוֶסר. נמצא כאן גם אפרו של 
תומאס הארדי, אך לבו נקבר לצד 
אשתו הראשונה, בדורסט, מכורתו.

קברה של אליזבת הראשונה 
)למעלה( משותף לה ולמלכה מרי 

טיודור.
קבר החייל האלמוני )משמאל( 
מוקדש לכל חללי המלחמות; 

האנדרטה נחשפה ב־1920.

החלון של דיק 
וויטינגטון

הכי כדאי

1 כנסיית ווסטמינסטר

משוררים, נסיכים ונזירים די מסריחים

תשובות: צ'רלס דיקנס, רודיארד 
קיפלינג, לואיס קרול.

ב־1540 פיזר הנרי השמיני את המנזרים, גירש את הנזירים הבנדיקטיים, 
וייסד את הכנסייה האנגליקנית. עם זאת, הצליחה הכנסייה 

)Westminster Abbey( לשמור על חשיבותה במהלך הדורות. בבניין 
מלא־האווירה הוכתרו 39 מלכים ומלכות, וזהו גם מקום מנוחתם של 

סופרים, מוסיקאים ומדענים מפורסמים רבים. הכנסייה עתירה קברים 
מפחידים וגנים סודיים, ויש בה אפילו מוזיאון שעווה מצמרר.

סמלי האבירים
בקפלת הגבירה 
 )Lady Chapel(

תראו את דגלי 
האבירים ואת 
סמליהם. נסו 

למצוא חזיר כסוף, 
פרה כחולה ויען. לכל אביר 

חדש הכינו סמל, בו שולבו שני 
יצורים או סמלים שהיו חשובים 

לו. באיזה סמל אתם הייתם 
בוחרים? עצבו סמל אבירים 

משלכם וצבעו אותו.

מוציאים אנרגיה
 )College Garden( קולג' גארדן

נמצא בשטחה של כנסיית 
ווסטמינסטר, ובו מדשאות ושבילים 
מטופחים; הוא פתוח כמה בימים  

בלבד. בחודשים יולי־אוגוסט 
מתקיימים כאן קונצרטים ואירועים 
לילדים, אך לשחק ממש תוכלו רק 

בפארק סיינט ג׳יימס, שנמצא בקצה 
של ארמון בקינגהם )ראו עמ' 74(, 
ובו אגם ומגרש משחקים. אם יורד 

גשם, בואו להירטב עוד יותר בבריכה 
 Queen Mother Sports של

 223 Vauxhall Bridge( Centre
SW1V 1EL ,Road; פתוח מדי יום(; 

בבריכת הילדים כאן יש מגלשת־מים 
נהדרת.

בקולג' גארדן  שבכנסיית ווסטמינסטר גידלו 
בעבר הנזירים עשבי תיבול.

ארוחת צהריים ב-Wesley's Café, באולם 
המתודיסטי הראשי.

דלת הכניסה המפורסמת בדאּונינג סטריט 10

כתוב באבן
פינת המשוררים מוקדשת 

לסופרים שהגו את דמותיהם 
של אוליבר טוויסט, מוגלי 

ואליס בארץ הפלאות. מיהם 
הסופרים?

 התשובות בתחתית 
העמוד

הגּולֹות של הנזירים
חפשו את המגרעות בספסל שבקצה 

הצפוני של החצר הפנימית; כאן 
שיחקו הנזירים משחק גולות 

שנקרא ‘תשעה חורים'. גם אתם 
יכולים לשחק: ראשית, ציירו לוח 

שנראה כך:

לאחר מכן, השיגו שלושה 
אסימוני־משחק לבנים ותנו ליריבכם 

שלושה אסימונים שחורים. הניחו 
את האסימונים על הלוח לפי התור. 
לאחר שכל האסימונים מסודרים על 

הלוח, העבירו אותם אחד־אחד 
למקומות הריקים, כל אחד בתורו. 

הראשון שיסדר את שלושת 
האסימונים שלו בשורה )כמו 

באיקס-מיקס-דריקס( יהיה המנצח!

איפה אוכלים
פיקניק: עד £22; ארוחה קלה: £23; 

ארוחה אמיתית: £44; תענוג משפחתי: 
£60 או יותר )המחירים מתייחסים 

למשפחה בת ארבע נפשות(.
 10( Le Pain du Jour :פיקניק
 ;SW1P 2HP ,Strutton Ground

020-7222-3722; ב'-ו' 7:30-16:00( 
היא הטובה מבין חנויות הכריכים 
 Strutton הרבות הפזורות לאורך
 St סמוך לתחנת הטיּוּב ,Ground

.James's Park
 Wesley's Café :ארוחה קלה
 ,Central Hall Westminster(
 ;SW1H 9NH ,Storey's Gate

020-7654-3834; ב׳-ו׳ 8:00-16:00, 
שבת וא׳ 9:00-16:00( שוכן בקומת 

המרתף של הכנסייה, באולם 
המתודיסטי הראשי. מגישים כאן 

ארוחות חמות וקרות, פאניני, סלטים 
וכריכים. אחה"צ יש מגוון רחב של 

עוגות, סקונס ומאפים.
ארוחה אמיתית: באזור כיכר 

 The .פרלמנט האפשרויות מוגבלות
 SW1A ,53 Whitehall( Clarence

2HP; 020-7930-4808; ב'-שבת 
12:00-23:00, א' 12:00-22:30(, הוא 

גסטרו־פאב מצוחצח עם מנות 
ילדים בחצי מחיר, ובהן תבשיל בשר 

וירך־חזיר עם ביצים.
 The Rex Whistler :תענוג משפחתי
Restaurant )020-7887-8825; מדי 

יום 12:00-15:00( שבֵטייט ּבריֶטן היא 
מסעדה הדורה עם אוכל מפואר 
וחלל־פנים מעוטר בעמודים. ילד 

אחד עד גיל 13 זכאי לארוחת 
צהריים חינם עם מבוגר שמזמין 

מנה עיקרית וקינוח מתפריט קבוע 
)£30-36(. את ציורי הקיר הנפלאים 
צייר וויסלר ב־1927, בעודו סטודנט.

רוצים לדעת עוד?
אינטרנט ראיתם את סמלי האבירים 
בכנסיית ווסטמינסטר? תוכלו ליצור 

www.-סמל ססגוני משלכם ב
.makeyourcoatofarms.com

בחנו את הידע שלכם על גאי פֹוקס 
www.bbc.-ומזימת אבק־השריפה ב

co.uk/history/british/civil_war_
revolution/launch_gms_

gunpowder_plot.shtml. יש לענות 
על השאלות מהר ככל האפשר כדי 

לכבות את הפתיל הבוער.

לאן ממשיכים?
 No. 10 Downing( 10 דאּונינג סטריט

Street( לכו לאורך רח' וויטהֹול 
והציצו דרך הסורגים אל מעונם 

הרשמי של ראשי הממשלות של 
בריטניה מאז 1730. עד שנת 1982 
הורשו תיירים לגשת לבית ולצלמו.

 Westminster( קתדרלת ווסטמינסטר
 SW1P ,42 Francis Street ;Cathedral

www.westminstercathedral. ;1QW
org.uk; ב'-ו' 8:00-19:00, שבת וא' 
10:00-13:00( במגדל הקתדרלה, 

המיתמר לגובה של 83 מ', יש יציע 
תצפית הפתוח מדי יום.

פינת התכל'ס
 Dean's 20 כתובת G1 16 מפה

 ;020-7222-5152 ;SW1P 3PA ,Yard
.www.westminster-abbey.org

טיּוּב Westminster. תחנת אוטובוס 
 Victoria או Westminster Abbey
 Westminster סירת־אוטובוס .St

.Pier
שעות פתיחה ב'-ו' 9:30-15:30 )ד' 

11:00-18:00(; שבת 9:30-13:30. 
כניסה אחרונה: שעה לפני הסגירה. 

בימי א' ובחגים פתוחה הכנסייה 
למתפללים בלבד; הכניסה חופשית.

דמי כניסה £45; עד גיל 5 הכניסה 
חופשית.

קיצור תורים לא ניתן להזמין 

כרטיסים מראש. הכניסה לתפילות 
חופשית: מדי ערב )פרט ליום ד'( 
שרה המקהלה את תפילת הערב 

)בימים ב'-ו' 17:00, בימים שבת וא' 
.)15:00

סיורים מודרכים סיור עם אוזניות 
הסבר: חינם; שמש־הכנסייה מדריך 
סיורים עד חמש פעמים ביום )£5(.

טווח גילאים חמש ומעלה.
פעילויות מסלול הילדים )לגילאים 
5-12( באנגלית, צרפתית, גרמנית, 
ספרדית, איטלקית; ילדים בגילאים 

5-12 יכולים להתחפש לנזירים 
במוזיאון )בחינם(. אחה"צ בקיץ 

מתקיימות בקולג' גארדן סדנאות 

עסק משתלם
הכנסייה מרהיבה ויש המון מה לראות 
בה, אך דמי הכניסה למבוגרים גבוהים.

אמנות, מחול ודרמה )לגילאי חמש 
ומעלה, חינם(.

טווח זמן עד שעתיים.
גישת כיסאות גלגלים יש, דרך 

הכניסה הצפונית; כמה מהאזורים 
אינם נגישים.

בית קפה Cellarium Café, הממוקם 
בקלויסטר, מציע תה מנחה.

חנות מחוץ לכניסה המערבית.
בתי־שימוש ליד פינת המשוררים.

חוסר כבוד

במעבר־הצד הצפוני של 

אולם התווך מצוי קברו 

הקטנטן של המחזאי 

בן ג'ונסון. בתקופתו, 

הוא היה מפורסם כמו 

שייקספיר, אך מת עני, ללא 

אמצעים מספקים לחלקת קבר 

גדולה. לכן קברו אותו בעמידה, 

ואפילו טעו באיות שמו!

המחירים מתייחסים למשפחה בת ארבע נפשות.
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גארגויל מעל הדלת של 
כנסיית ווסטמינסטר

איך להשתמש במדריך זה
המדריך נועד לעזור למשפחות למצות את 
ביקורן בלונדון וכולל המלצות של מומחים 
לטיול עם ילדים ומידע שימושי מפורט. בחלק 
הראשון של המדריך מובא מבוא ללונדון 
פירוט של  בה,  ולמוקדי העניין העיקריים 
חופשה  של  לתכנון  החיוניים  העניינים 
משפחתית )ובהם הגעה, תחבורה, בריאות, 
ביטוח, כסף ותקשורת(, מדריך לפסטיבלים 

המתאימים למשפחות וסקירה היסטורית 
קצרה.

חלקו העיקרי של המדריך מחולק לאזורים. 
בתחילת כל פרק מופיע פירוט של ‘המיטב׳, 
ולאחריו תיאור האתרים החשובים ומוקדי עניין 
אחרים באזור, וכן מקומות שבהם תוכלו לאכול, 
לשתות, לשחק ולבלות. בעמדים האחרונים 

של המדריך יש מפות מפורטות של לונדון.

טיול בלונדון
בכל אזור נסקרים מספר אתרים מרכזיים )ראו 

לעיל(, ומוצעות תוכניות מעשיות ומהנות לטיול של 
בוקר, של אחר הצהריים, או של יום שלם. הסקירה 

מקנה למבוגרים ולילדים הבנה רחבה על היעד, 
תוך התמקדות באתרים העיקריים ובמאפיינים 

שחשובים לילדים. בנוסף, הבאנו הצעות למקומות 
שאפשר להוציא בהם אנרגיה, למקומות סגורים 
לימים גשומים, למקומות שבהם אפשר לאכול, 

לשתות ולעשות קניות עם ילדים, וכן רעיונות 
להמשך הטיול וכל המידע החיוני על מוקדי־העניין, 

כולל התחבורה אליהם.

המיטב...
סקירה תמציתית של מוקדי־העניין המומלצים 
ביותר למשפחות בכל אזור, עם הצעות 
לפעילויות ולאתרים לפי נושאים, כמו היסטוריה, 
אמנות, תרבות, גנים ומשחקים.

הצעות לפי נושאים 
לפעילויות ולאתרים 
המתאימים ביותר לילדים.

תקציר מוקדי־העניין מספק מושג 
כללי על מוקדי התיירות באזור.

סמלים קלים להבנה מתארים את 
המאפיינים המתאימים למשפחות.

מדריך המחירים מפרט את טווח 
המחיר למשפחה של ארבע נפשות.

היכרות עם האזור
בתחילת כל פרק מופיעה כפולת עמודים 
שממפה את האזור, ובה מבוא קצר, מפת 

איתור ומבחר של מוקדי עניין עיקריים.

מגורים
המחברים המומחים שלנו ריכזו טווח רחב של 

המלצות ללינת משפחות, החל ממלונות 
ובד-אנד-ברקפסט שמתאימים לילדים וכלה 

בדירות להשכרה.

מפת האיתור ממחישה היכן 
נמצא האזור ביחס ללונדון כולה.

פינת הילד הפינות 
מיועדות לעניין את הילדים 

באתר, וכוללות פעילויות 
כמו חיפוש דברים, 

משחקים, קריקטורות 
ועובדות מעניינות. 

התשובות לחידות מופיעות 
בסוף העמוד.

מוקדי עניין המלצות על 
אתרים, בדגש על 

המאפיינים המעניינים 
ביותר לילדים, כולל 

סיפורים מסקרנים ועובדות 
יוצאות־דופן. כל מוקד־עניין 

מלווה בהמלצה למקום 
משחק או למתחם סגור, 

במקרה של גשם.

אפשר גם בעמודים 
הבאים מופיעים אתרים 

נוספים בסביבה, שיעניינו 
מבוגרים וילדים כאחד.

במפת האזור מסומנים 
האתרים הנסקרים בפרק, 
מסעדות, חנויות, מלונות 

ואמצעי תחבורה, וגם 
מגרשי המשחקים, 

המרכולים ובתי המרקחת 
הקרובים ביותר.

פינת הילד מופיעה 
בכל עמודי האתרים 

)ראו לעיל(.

רוצים לדעת עוד? 
הצעות לאתרי 

אינטרנט, למשחקים, 
לאפליקציות או 

לסרטים, שיגרמו 
לילדים להתעניין 

באתר ויסייעו להם 
ללמוד עליו עוד.

מוציאים אנרגיה המלצות 
למקומות שבהם תוכלו 

לשחק לאחר הביקור 
באתרי תרבות.

פינת התכל'ס מידע שימושי מקיף, 
כולל תחבורה, שעות פתיחה, עלויות, 
פעילויות, טווח הגילאים שלו מתאים 

האתר ומשך הביקור באתר. 

לאן ממשיכים? המלצות לאתרים 
נוספים, הממוקמים ליד האתר המרכזי, 

המוקדשים לתחום דומה - או דווקא 
למשהו שונה לגמרי, לשינוי האווירה.

איפה אוכלים 
המלצות למסעדות 

מתאימות 
למשפחות, החל 

מאזורים לפיקניקים 
וארוחות קלות וכלה 

בארוחות מלאות 
ובמסעדות גורמה.

האתרים העיקריים 
מתוארים בטקסט 
אינפורמטיבי 
ומלא־חיים, שיעניין 
ויבדר ילדים 
ומבוגרים כאחד.

הכי שווה הסברים 
מאוירים על 
המאפיינים 
המעניינים ביותר 
בכל אתר, בדגש על 
אלה שימצאו חן 
בעיני ילדים.

טקסט הפתיחה מתמקד 
בהיבטים המעשיים של 
הביקור באזור, החל בשעה 
הטובה ביותר ביום לביקור, 
וכלה בתחבורה הציבורית.

פינת התכל'ס מידע 
שימושי מקיף על כל 
אתר, כולל תחבורה.

פינת התכל'ס מספקת 
את כל המידע השימושי 
הנחוץ לביקור באזור. 
למקרא הסמלים, ראו 
קפל הכריכה האחורית.
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לאוהבי התרבות
התחילו את היום בֵטייט ּבריֶטן )ראו עמ' 68-9( והכינו 

יצירה בעגלת האמנות. המשיכו אל כנסיית 
ווסטמינסטר )ראו עמ' 66-7(, לכו במסלול הילדים 

והתחפשו לנזירים במוזיאון. בלו את אחר הצהריים 
בפעילויות מרתקות בֵטייט מודרן )ראו עמ' 148( - 

במשחקים, בשרטוט מפות ובמציאת רמזים.
ביום הבא, צאו לסיור משפחתי בגלריית 

הדיוקנאות הלאומית )ראו עמ' 82-3(. עצרו לארוחת 
צהריים בצ'יינה־טאון, ליד כיכר לסטר, ואז צאו 

לסיור ילדים עם מערכת שמע או לכו באחד 
ממסלולי הילדים של הגלריה הלאומית )ראו עמ' 

.)80-81
לחלופין, תוכלו לטפס אל יציע הלחישות 

בקתדרלת סיינט פול )ראו עמ' 130-31( ואז לבקר 
במוזיאון לונדון )עמ' 136-7( המרתק. סעו בטיּוּב 

)הרכבת התחתית( אל מוזיאון הילדּות ע"ש 

ויקטוריה ואלברט )ראו עמ' 208-9(, והעבירו את 
אחר הצהריים בגלריות.

שלושה ימים
צאו לטיול באוטובוס עם גג פתוח )ראו עמ' 22(, 

רדו בביתה של המלכה, ארמון בקינגהם )ראו עמ' 
74-5( וצפו בטקס חילופי המשמר. בלו את אחר 

הצהריים במוזיאון המדע ובמוזיאון לטבע )ראו 
עמ' 180-83(, והוציאו אנרגיה במגרש המשחקים 
לזכרה של דיאנה, הנסיכה מוויילס )ראו עמ' 174(.
למחרת, הגיעו מוקדם בבוקר לטירה החשובה 

מכולן, טאואר אוף לונדון )ראו עמ' 122-3(, 
והמשיכו לארוחת צהריים במעגן סיינט קתרין 

)ראו עמ' 126-7( הציורי. שוטו בסירת־אוטובוס אל 
סאות' בנק, לסיבוב בלונדון ָאיי )ראו עמ' 160-61( 
ולצפייה בסרט תלת־ממדי בּבי.אף.ָאיי איימקס.

ביום האחרון, בלו את הבוקר במאדאם טּוסֹו )עמ' 
 Marylebone-114-15(, אכלו ארוחת צהריים ב

High Street, וסיימו באחד האתרים הקלאסיים, 
גן־החיות של לונדון )עמ' 110-11(, או המוזיאון 

הבריטי )עמ' 102-3(.

טיול לפי עונה
באביב בקרו בגני קיּו )ראו עמ' 228-9( ותיהנו 
ממרבדים מרהיבים של פעמוניות כחולות־

סגולות, נרקיסים צהובים וכרכומים מדהימים. 
השתתפו בפעילויות מהנות ללא תשלום, כמו 

סדנת שוקולד, או חיפוש אחר ביצי פסחא.
הזמינו כרטיסים מראש לקונצרט קיץ בֶקנוּוד 

האוס )ראו עמ' 216-17( הנפלא; קחו איתכם 
מחצלת וארוחת פיקניק )או הזמינו מראש(. 

לבשו בגדים ססגוניים לכבוד קרנבל נוטינג היל 
מלא־החיים, שנערך בסוף אוגוסט.

צאו לטיול־סתיו בהאמסֶטד הית' )עמ' 216-7(, בין 
עלי־השלכת בשלל צבעים מרהיבים, ואם 

השמש זורחת והראות טובה, סעו ללונדון ָאיי.
ערכו קניות לחג־המולד בֶהרֹודס )עמ' 185(, ובקרו 

בסדנה של סנטה קלאוס. החליקו על הקרח 
במשטח ההחלקה הגדול והפתוח בווינֶטר 

וונֶדרלנד שבהייד פארק )עמ' 16(, והתחממו 
בארוחת־תה מסורתית במלון Brown׳s )עמ' 248(. 

טיול בחוץ
לאחר בוקר בגן־החיות לילדים של פארק 

ּבאֶטרסי )עמ' 188-9(, שכרו אופניים ורכבו סביב 
הפארק. סעו ברכבת לווטרלּו ואכלו ארוחת 

צהריים בגּבריאל'ז וֹורף; מכאן המשיכו לביקור 
בתיאטרון הגלֹוּב של שייקספיר )עמ' 146-7(.

תנו לילדים לשחק בקֹוראמז פילדז )ראו עמ' 52(, 
ואז טיילו סביב התעלות מוונציה הקטנה לגן־

החיות של לונדון )ראו עמ' 110-11(. לאחר ביקור 
בגן־החיות, צאו לשיט באגם הסירות של ריֶג'נטס 

פארק )ראו עמ' 112( וצפו בהצגה בתיאטרון 
הפתוח של הפארק.

בקרו בגני קיּו )ראו עמ' 228-9(; כאן תוכלו לטפס 
בתוך מחילה ענקית של גיריות, או ללכת 

בטיילת בין צמרות העצים. לחלופין, צאו לשיט 
בנהר אל ארמון המּפטֹון קֹורט )ראו עמ' 236-7( 

ולכו לאיבוד במבוך בן 300 שנים.

לונדון מתהדרת בהיסטוריה עשירה, באדריכלות מרשימה, במוזיאונים ברמה 
בינלאומית, בפארקים ירוקים, בחנויות נפלאות ובתיאטרון שאין דומה לו בעולם; העיר 
היא אוצר בלתי נדלה לתיירים, ובה קשת רחבה של פעילויות המתאימות למשפחות. 
בקרו באנדרטאות המפורסמות והמשיכו לשיט על הנהר או לטיול בפארק. השתתפו 

בסדנת אמנות או בפעילות ספורטיבית נמרצת, ואל תחמיצו את חוויית הצפייה באחד 
הטקסים המסורתיים, המפוארים והססגוניים של לונדון.

טבחים בתלבושות תקופתיות מבשלים מעדנים לפי מתכונים 
עתיקים במטבחי טיּודֹור, בארמון המּפטֹון קֹורט

ילדים בתלבושות ססגוניות משתתפים בקרנבל השנתי של נוטינג היל

משמאל צעצועים עתיקים בתצוגה במוזיאון לונדון 
למטה חיילים משתתפים בטקס חילופי המשמר

10 | היכרות עם לונדון

המיטב של לונדון



טווח המחיר הזול
הכניסה לתצוגות הקבע של הגלריות ושל 

המוזיאונים העיקריים של לונדון חופשית. ברבים 
מהם מציעים, בחינם או בתשלום סמלי, סיורים, 

מסלולים, שעות סיפור וסדנאות לילדים. 
בפארקים העירוניים יש מגוון רחב של אפשרויות 

בידור ללא תשלום למשפחות, ובכמה מהם יש 
מגרשי משחקים.

הכניסה לחוות העירוניות המצוינות, כגון 
וֹוקסהֹול )www.vauxhallcityfarm.org( ומאדצ'ּוט 

)www.mudchute.org(, חופשית )תרומה תתקבל 
בברכה(.

טיול ברגל הוא דרך נהדרת להכיר את העיר, 
 והבניינים המרתקים והעתיקים הם כמו 
 Transport for London-מוזיאון חי. ב

 )www.tfl.gov.uk/gettingaround/walking/default.aspx(
מציעים מסלולי הליכה, ולחלופין תוכלו פשוט 

ללכת לאורך הנהר ולצפות בסירות. בטיול 
בקֹוֶבנט גארדן )ראו עמ' 88-9( מובטחות לכם 

שעות של הנאה מבדרני הרחוב.
כרטיסים בהנחה לתיאטרון תוכלו לקנות בדוכן 

www.tkts.co.uk( tkts( שבכיכר לסטר, או באתרים 
www. או www.discounttheatre.com

lastminute.com. האפשרויות הזולות ביותר 
לארוחה )ראו עמ' 36-9(, פרט לפיקניק בפארק, הן 

בדרך כלל בבתי־הקפה מקומיים או במסעדות 
האתניות שמחוץ לאזורי התיירות העיקריים - 

לפעמים במרחק של רחובות ספורים מהרחוב 
הראשי.

תיאטרון וקולנוע
כמה מהתיאטראות של לונדון מיועדים לילדים 

)ראו עמ' 46-7(. בתיאטראות נוספים מעלים 

הצגות גם לילדים, במיוחד בזמני החופשות 
www.( מבתי הספר; עמם נמנים טרייָסייקל

 ,)www.chickenshed.org.uk( צ'יֶקנֶשד ,)tricycle.co.uk
תיאטרון רֹוז )www.rosetheatrekingston.org(, סטודיו 

www.ambassadortickets.( תיאטרון ניו ווימבלדון
www.( והאקני אמפייר )com/Wimbledon

.)hackneyempire.co.uk
אם תגיעו ללונדון בסביבות חג המולד, אל 

תחמיצו את אחד ממופעי הפנטומימה; הטובים 
 )www.oldvictheatre.com( שבהם מוצגים באֹולד ויק

www.atgtickets.com/venues/( ובתיאטרון ריצ'מונד
.)richmond-theatre

בתקופת חג המולד יש גם מופעי בלט לילדים 
בקוליסאום )www.ballet.org.uk( ובבית האופרה 

המלכותי )ראו עמ' 90(, ובמשך השנה הם 
מתקיימים בתיאטרון ּפיקֹוק ובליליאן בייליס 

.)www.sadlerswells.com( סטודיו
www.myvue.( Vue ,)www.odeon.co.uk( Odeon
com( ו־ Cineworld )www.cineworld.co.uk( הם 

רשתות בתי הקולנוע הגדולות של לונדון. סרטים 
לילדים מוקרנים בהן וגם בבתי הקולנוע 

www.( Clapham Picture House העצמאיים
 )picturehouses.co.uk/cinema/Clapham_Picturehouse

 .)www.electriccinema.co.uk( Electric Cinema-ו

לונדון הפעילה
משפחות שאוהבות ספורט יהנו משלל פעילויות 

בלונדון, אם כמשתתפות ואם כצופות )ראו עמ' 
50-51(. ילדים בעלי מרץ ייהנו גם מטיפוס, 

מקארטינג, מבאולינג, מהחלקה ברולרבליידס 
ואפילו מסקי על יבש. במרכז הספורט ֶווסטוֵויי 

)www.westwaysportscentre.org.uk/climbing( יש קיר 
 Playscape .טיפוס למתחילים ושיעורים למשפחות

www.daytona.( Daytona-ו )www.playscape.co.uk(
co.uk( הם המקומות הטובים ביותר לקארטינג 

)מגיל שמונה ומעלה(. באולינג לילדים יש 
 ,)www.hollywoodbowl.co.uk( Hollywood Bowl-ב

 Bloomsbury-עם כדורים קלים ומיוחדים, וב
www.bloomsburybowling.com( Bowling(. ילדיכם 

יוכלו להחליק על רולבליידס בגני ֶקנזינגטֹון עם 
 www.kids( Kids Rollerblading Lessons

 LondonSkaters ,)rollerbladinglessons.co.uk
www.( Citiskate או עם )www.londonskaters.com(

citiskate.co.uk(; בחברה האחרונה משכירים 
רולרבליידס גם באתרים נוספים. בסקי יבש תוכלו 

www.( Sandown Ski Centre-להתנסות ב
sandownsports.co.uk( ובמרכז הסקי והסנובורד 

.)www.bromleyski.co.uk( ּברומלי

מאחורי הקלעים 
במוזיאונים הקטנים והגדולים של לונדון 

מארגנים לעתים קרובות סדנאות מלאות־דמיון 
למשפחות. עם הטובות שבהן נמנות הסדנאות 

של מוזיאון ג'פרי )ראו עמ' 210(, המוקדשות 
ליצירת חפצים ולקישוטם. בסדנאות של מוזיאון 

המלחמה המלכותי )ראו עמ' 166( מציגים סיפורים 
באמצעות אמנות ועוסקים בנושא קשה כמו 

מלחמה בדרך רגישה ומעניינת. במוזיאון הורניֶמן 
)ראו עמ' 222-3( הקטן ויוצא־הדופן מאפשרים 

לילדים לגעת בכמה מהמוצגים הייחודיים של 
האוסף. במוזיאון הבריטי )ראו עמ' 102-3( 

מתקיימות סדנאות מצוינות, שכוללות שימוש 
בטכנולגיה חדישה, להסברת נושאים כמו 

מומיות, יצורים דמיוניים ואלים אצטקיים.
ביקור מאחורי הקלעים בתיאטרון היא חוויה 

מרתקת לילדים ומזמנת הצצה לעולם החבוי של 
תחפושות, תאורה, תפאורה ואפילו טכנולוגיה. 

הסיורים המרשימים ביותר מאחורי הקלעים 
מתקיימים בתיאטרון הלאומי )ראו עמ' 162(, בבית 
האופרה המלכותי )ראו עמ' 90(, בתיאטרון הגלוּב 

של שייקספיר )ראו עמ' 144-7(, ובתיאטרון 
המלכותי דרּורי ֵליין )ראו עמ' 91(.

למעלה ילדים משחקים באחד ממגרשי המשחקים ליד התמזה
למעלה משמאל מתרוצצים ומוציאים מרץ מחוץ למוזיאון הבריטי

למטה מדריך של Kids Rollerblading Lessons מעביר שיעור בהחלקה על רולרבליידס בגני ֶקנזינגטֹון

למעלה ילדים יוצרים בסאֶמרֶסט האוס
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)ה(אקדמיה המלכותית, תערוכת 

 Royal Academy הקיץ של
17 ,15 Summer Exhibition
אקוואריומים ראו החי והצומח
 Exchange ֶאקסֵצ׳יינג׳, כיכר

132 Square
אריזה 33

 Archbishop׳s ארכיהגמון, פארק
167 ,164 ,161 Park

ארמונות
ֶאלת׳אם 204, 205  

בקינגהם 11, 62, 72, 74-5  
המּפטֹון קֹורט 11, 14, 15, 17,   

236-7 ,234
קיּו 229  

ֶקנזינגטֹון 169, 172, 176   
ראו גם טירות ומצודות,   

בתי־אחוזה
 Arsenal ארסנל, מועדון הכדורגל

51 ,50 FC
אשרות 30, 33

אתלטיקה 50, 51

ב
באולינג 13, 175

157 Butlers Wharf ּבאטֶלרז וֹורף
 Battersea Park ּבאֶטרסי, פארק

186-90 ,169 ,52 ,17
אגם הסירות 171, 186, 188  

איצטדיון המילניום 50, 51, 188  
גלריית בית־המשאבות 188  

 Pleasure Gardens גני התענוגות  
188
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 London )החלקה )הייד פארק
 Friday Night Skate & Sunday

Stroll 14
 Highgate ַהייֵגייט, בית־הקברות

218 Cemetery
 Highgate Village ַהייֵגייט ויֶלג׳

218
 ,170-1 Hyde Park הייד פארק

178 ,172-5
אורוות 50, 51, 175  

איסֶטר ֶאגסטָרָווָגנָזה 14  
הֶסרֶּפנָטיין 170, 174  

 Winter ווינֶטר וונֶדרלנד  
171 ,17 ,16 ,11 Wonderland

פינת הנואמים 173, 174  
 London Friday Night Skate &  

14 Sunday Stroll
ראו גם גני ֶקנזינגטֹון  

 Hayward Gallery ֵהייוֹורד, גלריית
164

28 Hays Galleria הייז גלריה
היסטוריה 54-7

 Heathrow הית׳רֹו, נמל התעופה
21 ,20 Airport

הליכה 25, 131
המחאות נוסעים 31

 ,81 ,79 ,63 ,42 Hamleys המליז
85

הסדנה של סנטה קלאוס 16, 17  
 Hampton המּפטֹון, בריכת השחייה

236 Swimming Pool
 Hampton המּפטֹון קֹורט, ארמון
236-7 ,235 ,11 Court Palace
236 Great Hall האולם הגדול  

הגלריה רדופת־הרוחות   
236 Haunted Gallery

236 Great Vine הכרם הגדול  
237 ,236 ,235 Maze המבוך  

 Fountain Court חצר המזרקות  
236

236 Wine Fountain מזרקת היין  
 Tudor kitchens מטבחי טיודור  

236 ,235
 Flower פסטיבל הפרחים  

17 ,15 Festival
תערוכת הנרי השמיני הצעיר   

 Young Henry VIII Exhibition
236

 Handel, הנדל, גיאורג פרידריך
90 George Frederic

ה
 Haggerston האֶגרסטון, פארק

210 Park
 ,226 ,17 Ham House האם האוס

233
חיפוש ביצי־פסחא 14  

 Hampstead Heath האמסֶטד הית׳
 ,215 ,214 ,194 ,52 ,11 

216-17
 bathing ponds אגמי רחצה   

217
יריד שעשועים 14, 17  

מגרש משחקים 217  
85 Hanover Square האנֹוֶבר, כיכר

94-5 Hunter, John האנטר, ג׳ון
 Hunterian האנֶטריאן, מוזיאון

94-5 ,87 ,45 Museum
210-11 ,206-7 Hackney האקני
 Hackney Empire האקני אמפייר

12
 Hackney Museum האקני, מוזיאון

211 ,207
 Hackney City האקני סיטי פארם

210-11 ,194 Farm
 ,57 Harry, Prince הארי, הנסיך

240
הגעה ועזיבה 12, 21, 22

הודי, אוכל 36
 Howard, הווארד, קתרין

236 Catherine
 Holbein, הֹולּביין, האנס, השגרירים

78 Hans
 Holmes, Sherlock הולמס, שרלוק

114-15
52-3 Holland Park הולנד, פארק

אופרה 15  
מגרש ההרפתקאות 48, 49  

 Home Park )הֹום, פארק )ווינדזור
241

 Knights הוספיטלרים, מסדר
139 Hospitaller

הוצאתה להורג של ליידי ג׳יין גריי 
)ֶדלארֹוש( 80

194 Hoxton הֹוקסטֹון
 Horniman הֹורניֶמן, מוזיאון

 ,195 ,193 ,17 ,16 ,13 Museum
222-3 ,220

 Horniman, הֹורניֶמן, פרדריק
223 ,222 Frederick

החלקה על הקרח 16, 50, 51, 175

 Handel House הנדל, מוזיאון בית
17 ,14 Museum

122 ,55 Henry III הנרי השלישי
 ,71 ,55 Henry VIII הנרי השמיני

199 ,125
ארמון המּפטֹון קֹורט 236-7  

טאואר אוף לונדון 122  
פארק ריצ׳מונד 232  
קברו )ווינדזור( 238  

 Half ֶהף מּון, תיאטרון לצעירים
 Moon Young People׳s

47 ,46 Theatre  
 Beating the הצבת הגבולות

19 Bounds
הצגות 47

ְשֶרק המחזמר 47  
הצפות 205

 ,179 ,169 ,41 Harrods ֶהרֹודס
181

הסדנה של סנטה קלאוס 11, 16,   
17

 Hertford הרטפורד יוניון, תעלת
194 Union Canal

 Herne the Hunter ֶהרן הצייד
241 ,240

 The )השגרירים )הֹולּביין
78 Ambassadors (Holbein(

ו
 Vanburgh Castle ואנֶּברג, טירת

197
 Wallace Collection וואלאס, אוסף

115 ,108
 One New Change וואן ניו ֵצ׳יינג׳

131
 Waterlow Park ווטרלֹו, פארק 

218
 Waterloo, Battle of ווטרלּו, קרב

190 ,177
וויברז פילדז, מגרש ההרפתקאות 

 Weavers Fields 209 ,194
Adventure Playground

45 ,44 Wigmore Hall וויגמֹור הֹול
 Whittington, Dick וויטינגטֹון, דיק

133 ,124 ,119 ,66 ,57
ווייט׳ס גראונדז סקייטפארק 

 White׳s Grounds Skate Park
155

 Whitechapel ווייטצ׳אֶּפל, גלריית
127 ,121 ,45 Gallery

בתי כלבו
ג׳ון לואיס 41, 43  

ֶהרֹודס 11, 16, 17, 41, 169, 179,   
181

ֶסלפרידֶג׳ס 16, 17, 41, 175  
פֹורטנאם אנד ֵמייסֹון 74, 75  

בתי מרקחת 31, 33
ראו גם קניות )לפי אזורים(  

בתי־אחוזה
ָאּפסלי האוס 177  

ֶּברג האוס 217  
האם האוס 14, 17, 226, 233  

טירת ואנֶּברג 197  
לֹוֶדרֵדייל האוס 44, 218  

מארּבל היל האוס 233  
סאטֹון האוס 194, 212, 213  

סאיֹון האוס 227, 230-1  
פארק אֹוסֶטרלי 231  
ֶפנטֹון האוס 14, 17  

ֶקנוּוד האוס 11, 14, 15, 17, 44,   
216-17 ,214

ראו גם טירות, ארמונות  
 ,194 Bethnal Green ֶּבת׳נאל גרין

206

ג
 Gabriel׳s Wharf גּבריאל׳ז וֹורף

163 ,146 ,142
 ,161 Jubilee Gardens ג׳ּוּבילי, גני

164 ,162
55 Gog and Magog גוג ומגוג

218 Gwynne, Nell גווין, ֶנל
 The ה(גולדן היינד, מפרשית(

 ,150 ,143 ,141 Golden Hinde
151

 Golders Hill גֹולֶדרס היל, פארק
217 ,215 ,214 Park

55 John, King ג׳ון, המלך
88 Jones, Inigo ג׳ונס, איניגֹו

67 Jonson, Ben ג׳ונסון, בן
 Johnson, Dr ג׳ונסון, ד”ר סמואל

133 ,132 Samuel
 ג׳ורג׳ הקדוש והדרקון )אּוֶצ׳לֹו( 

 St George and the Dragon 
80

177 George I ג׳ורג׳ הראשון
229 George III ג׳ורג׳ השלישי

 Gordon Square גורדון, גני כיכר
105 Gardens

 Gatwick ֶגטוויק, נמל התעופה
21 ,20 Airport

71 ,56 James I ג׳יימס הראשון
 Guildhall גילדהֹול, גלריה לאמנות

133 ,119 ,117 Art Gallery
)ה(גן הבוטאני המלכותי ראו גני 

Royal Botanic Gardens קיּו
 Story )גן הסיפורים )דיסקבר

213 Garden
 גן־החיות של לונדון 

 ,98 ,97 ,11 ZSL London Zoo
110-11 ,108

גני חיות ראו החי והצומח
גנים ראו פארקים וגנים

 Geffrye Museum ג׳פרי, מוזיאון
211 ,210 ,207 ,194 ,13

 ,117 Jack the Ripper ג׳ק המרטש
156

ֶג׳ראלדין מרי הארמסוֹורת׳, פארק 
 Geraldine Mary Harmsworth

166 Park
 Grahame, Kenneth גרהאם, ֶקֶנת׳

132
 Grey, Lady Jane גֵריי, ליידי ג׳יין

122 ,80
גרייט אורמונד סטריט, בית החולים 

 Great Ormond Street לילדים
98 children׳s hospital

52 Green Park גרין, פארק
 ,194 Greenwich גריניץ׳ 

196-201
גריניץ׳ והדֹוקֶלנדס, הפסטיבל 

 Greenwich & הבינלאומי
 Docklands International

45 ,17 ,15 Festival
גריניץ׳, מרכז החי והצומח 

 Greenwich Wildlife Centre
198

 ,52 Greenwich Park גריניץ׳ פארק
203 ,198-9 ,194
אגם הסירות 198  

מגרש המשחקים 199, 200  
 Greenwich Market גריניץ׳, שוק

199 ,198 ,196 ,194
 Greenwich Mean גריניץ׳, שעון

201 ,198 Time
125 ,the “Gherkin” 119 ֶגרקין

 London Bridge גשר לונדון, חוויית
157 ,17 ,16 Experience

ד
 No. 10 10 דאּונינג סטריט

67 Downing Street
דאליץ׳, גלריית התמונות ב 

 ,45 Dulwich Picture Gallery
225 ,224 ,221

224 Dulwich Village דאליץ׳ ויֶלג׳
 ,195 Dulwich Park דאליץ׳, פארק

224 ,220
דגלים

ארמון בקינגהם 75  
ימיים 155  

222 the Triangle ֶדה טָרייֶאנֶגל
45 ,44 The Scoop ֶדה סקּוּפ

דֹוֶג׳טס קֹואט אנד ּבאדג׳, מרוץ 
 Doggett׳s Coat and הסירות

17 ,15 Badge Race
 Dr Johnson׳s דוקטור ג׳ונסון, ביתו

132 House
)ה(דֹוקֶלנדס, הרכבת הקלה של 

 Docklands Light Railway
202 ,194 ,25 ,23 ,21  

)ה(דֹוקֶלנדס של לונדון, מוזיאון 
 London Docklands, Museum

 of
203 ,202 ,194  

 Little Dorrit דֹוריט הקטנה, פארק
151 ,150 ,149 Park

 Diana דיאנה, הנסיכה מוויילס
177 ,176 Princess of Wales

דינוזאורים 182-3, 195, 225
212-13 ,206 Discover דיסקבר
 Dickens, Charles דיקנס, צ׳רלס

99 ,57 ,56
מוזיאון צ׳רלס דיקנס 106-7  

דירות להשכרה 35
ּבלּומסֶּברי וריֶג׳נטס פארק  245  

הסיטי ואיסט ֶאנד 246  
ווסטמינסטר ו־ווסט ֶאנד 243-4  

מחוץ למרכז 251  
סאֶת׳רק וסאות׳ בנק 247  

סוכנויות 35, 242  
ֶקנזינגטֹון, צ׳לסי וּבאֶטרסי   

249-50
 Dennis Sever׳s ֶדניס ֶסְבר, ביתו

137 House
 Drury Lane דרּורי ֵליין, גני

92 ,91 Gardens
דרכונים 30, 33

דרקונים 117, 133
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טורקי, אוכל 37
טיּוּב ראו רכבת התחתית

55 Tudors טיודור, שושלת
טיולי־יום 234-41

אוכל ומשקאות 236, 239  
ארמון המּפטֹון קֹורט 236-7  

ווינדזור 238-41  
מוקדי עניין עיקריים 235  

תחבורה 237, 238, 240, 241  
טיולים מאורגנים לאתרי תיירות

אוטובוס 22, 25  
הליכה 25, 131  

שיט 161  
 ,63 ,10 Tate Britain ֵטייט ּבריֶטן

68-9
 ,27 ,10 Tate Modern ֵטייט מודרן

149 ,148 ,142 ,44
143 art trails נתיבי אמנות  

טיילת בין צמרות העצים )גני קיּו( 
228 ,11 Treetop Walkway

טיסה 20-21
טירות ומצודות

ווינדזור 235, 238-9  
טאואר אוף לונדון 11, 19, 28,   

122-3 ,120 ,119 ,118 ,117 ,29
ראו גם ארמונות, בתי־אחוזה  

טלפון, שירותי 32, 33
 Telford, Thomas ֶטלפֹורד, תומס

126
95 Temple Gardens טמפל, גני

טניס 51
 Ceremony of טקס המפתחות

19 the Keys
 Changing טקס חילופי המשמר

 the Guard
ווינדזור 238  

לונדון 18, 19, 62, 73, 76, 177  
טקסים 18-19

 Trocadero טרֹוקאֶדרֹו סנטר
85 Centre

ְטריהאוס טאואר, פארק )גני קיּו( 
 Treehouse Tower Park

229 ,228  
12 Tricycle טרייָסייקל

 Trinity Square טריניטי, גני כיכר
123 Gardens

 Trinity טריניטי, קולג׳ למוסיקה
200 College of Music

 Trafalgar Tavern טרפלגר טאֶברן
199 ,198

 RAF חיל האוויר המלכותי, מוזיאון
 ,215 ,214 ,193 Museum

218-19
 Household חיל־הפרשים, מוזיאון

70 Cavalry Museum
 Princess חממת הנסיכה מוויילס

228 of Wales Conservatory
 Temperate הבית הממוזג  

228 House
הסדנה של סנטה 16, 17  

טיילת בין צמרות העצים 228  
חנויות ספרים

43 ,42 Golden Treasury  
81 Marchpane  

43 ,42 The Lion and Unicorn  
)ה(חצר הגדולה )המוזיאון הבריטי( 

103 ,100 Great Court
חשמל 33

ט
 Tower of טאואר אוף לונדון

 ,118 ,117 ,29 ,28 ,11 London
122-3 ,120 ,119

טקס המפתחות 19  
 ,28 Tower Bridge טאואר ברידג׳

126 ,120 ,29
123 Tower Wharf טאואר וֹורף

 Tanner Street טאנר, פארק רחוב
155 Park

 Natural History טבע, המוזיאון ל
 ,179 ,169 ,45 ,11 Museum

182-3
 Human Biology אגף גוף האדם  

182 Zone
 Dinosaur אולם הדינוזאורים  

182 Hall
 Wildlife Garden גן החי והצומח  

183 ,171
183 Green Zone האזור הירוק  

182 The Vault חדר־האוצר  
182 Darwin Centre מרכז דרווין  

 Investigate מרכז המחקר  
182 ,171 Centre

משחקייה 171  
מתקן הדמיה לרעידות־אדמה   

182 Quake simulator
סיור באוסף בעלי החיים   

 Spirit Collection המשומרים
183 ,171 tour

 Twickenham טוויֶקנהם, איצטדיון
51 Stadium

 ,115 ,71 jousting טורנירי רומח
201 ,199

 Trafalgar Square טרפלגר, כיכר
82 ,81 ,63

 Fourth בסיס העמוד הרביעי  
83 ,82 Plinth

טקס הדלקת האורות של עץ   
חג־המולד 16, 17

י
 Jewish Museum יהודי, המוזיאון

113
יווני, אוכל 37

 Remembrance Day יום הזיכרון
19 ,18

 Unicorn Theatre יּוניקֹורן, תיאטרון
147 ,47

21 Euston Station יוסטון, תחנת
21 Eurotunnel יורוטאנל

21 Eurostar יורוסטאר
 National ימי הלאומי, המוזיאון)(

200-1 ,194 Maritime Museum
ירידי שעשועים של חג הפסחא 

14 funfairs, Easter

כ
כדורגל 50, 51, 189, 219

 All כל הקדושים שליד המצודה
 ,17 ,16 Hallows by the Tower

125
כנסיות וקתדרלות

כל הקדושים שליד המצודה 16,   
125 ,17

כנסיית ווסטמינסטר 10, 62, 64,   
66-7

כנסיית סיינט אֹולאבז 119, 125  
כנסיית סיינט פול 14, 27, 87, 90  

סיינט ּברתֹולֹומיּו־ֶדה־גֵרייט 14  
סיינט דאנסֶטן ִאין־ֶדה־איסט 124  
סיינט מרטין־ִאין־ֶדה־פילדז 15,   

82 ,45 ,44
סיינט מרי־ֶאט־היל 16, 17  

סיינט מרי־ֶלה־ּבֹו 119, 131  
סיינט קֶלֶמנט ֵדיינס 14, 95  

קפלת סיינט ג׳ורג׳ )ווינדזור( 238  
קתדרלת ווסטמינסטר 67  

קתדרלת סאֶת׳רק 16, 17, 28,   
150-1 ,144 ,142

קתדרלת סיינט פול 10, 116-17,   
130-1 ,125 ,118

כסף 31, 33
כספומטים 31

 William the וויליאם ‘הכובש׳
239 ,120 ,55 Conqueror

 William, Prince וויליאם, הנסיך
240 ,57

ווימבלדון, אליפות הטניס 
 Wimbledon Tennis
51 Championships

ווימבלדון, מוזיאון הטניס 
 Wimbledon Lawn Tennis

232 Museum
 Wimbledon ווימבלדון קומון

53 ,52 Common
238-41 Windsor ווינדזור

 Windsor ווינדזור גרייט, פארק
241 ,240 Great Park

 Windsor Castle ווינדזור, טירת
238-9 ,235

בית הבובות של המלכה מרי   
239 ,238 ,235

 State Apartments דירות השרד  
238

 Round Tower המגדל העגול  
238

 ,238 Long Walk השביל הארוך  
240 ,239

טקס חילופי המשמר 238  
קפלת סיינט ג׳ורג׳ 238  

47 Wicked וויקד
 Wellington Arch וולינגטון ארץ׳

177 ,170
 Wellington, וולינגטון, הדוכס מ

190 ,177 ,131 Duke of
וולינגטון, אנדרטת )קתדרלת   

 Wellington )סיינט פול
130 Monument

 Walpole, Robert וֹולּפֹול, רוברט
240 ,56

 Wellcome ֶוולקאם, אוסף
104-5 ,101 ,99 ,97 Collection

 Wembley ֶוומּבלי, איצטדיון
219 ,214 ,193 ,51 ,50 Stadium
ווסט ֶאנד ראו ווסטמינסטר ו־ווסט 

ֶאנד
 Westway ֶווסטוֵויי, מרכז הספורט

12 Sports Centre
ווסטמינסטר ו־ווסט ֶאנד 

 Westminster and the West
60-95 End

אוכל ומשקאות 67, 74-5, 81, 88  
ארמון בקינגהם והסביבה 72-7  

הגלריה הלאומית והסביבה   
78-85

המיטב 62-3  
כנסיית ווסטמינסטר והסביבה   

64-71
מגורים 242-4  

מוקדי עניין עיקריים 61  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

87 ,79 ,72 ,64 ,62-3
קֹוֶבנט גארדן והסביבה 86-95  

קניות 64, 72, 75, 79, 81, 87, 89  
תחבורה 64, 72, 79, 87  

 Westminster ווסטמינסטר, כנסיית
66-7 ,64 ,62 ,10 Abbey

ווסטמינסטר, קתדרלת 
67 Westminster Cathedral

 Westfield ֶווסטפילד, קניון
41 shopping mall

 Watch וֹוץ׳ דיס ספייס, פסטיבל
143 This Space Festival

 Vauxhall City וֹוקסהֹול סיטי פארם
12 Farm

 Wernher Collection ֶוורֶנר, אוסף
198

וורנר ברודרז, אולפן - בעקבות 
 Warner Bros. הארי פוטר

 Studio Tour London – The
Making of Harry Potter 218

33 ,32 Visit London ויזיט לונדון
 Victoria ויקטוריה ֶאמָּבנקֶמנט, גני

83 Embankment Gardens
ויקטוריה גייט, בית קברות 

 Victoria Gate pet לחיות־מחמד
172 cemetery

 Victoria, Queen ויקטוריה, המלכה
177 ,176 ,75 ,56-7

 Victoria ויקטוריה ואלברט, מוזיאון
 ,169 ,45 & Albert Museum

184 ,178
סדנאות למשפחות 171  

ויקטוריה ואלברט, מוזיאון הילדּות 
 V&A Museum of ע”ש

 ,206 ,194 ,193 ,11 Childhood
208-9

 Victoria ויקטוריה טאואר, גני
68 Tower Gardens

 Victoria Park ויקטוריה, פארק
209 ,194

ויקטוריה, תחנת האוטובוסים 
21 Victoria Coach Station

ויקינגים 54, 95, 119

 Virgin London ֶורג׳ין, מרתון לונדון
62 ,51 ,50 Marathon

ח
62-3 Christmas חג המולד

אורות חג־המולד של ריֶג׳נטס   
סטריט 16, 17

הסדנאות של סנטה קלאוס   
17 ,16 ,11 Santa׳s Grottoes
טקס הדלקת האורות של עץ   

חג־המולד )כיכר טרפלגר( 16, 
17

מרוץ הפודינג הגדול של חג   
המולד 89

12 city farms חוות עירוניות
האקני סיטי פארם 194,    

210-11
פארק וחוות מאדצ׳ּוט 12, 192-3,   

203 ,197
קריסטל ּפאלאס פארק פארם   

225 Crystal Palace Park Farm
)ה(חי והצומח

באטרפליי האוס )פארק גֹולֶדרס   
217 ,215 Butterfly House )היל

בסיס הטבע )מוזיאון הֹורניֶמן(   
222 Nature Base

גן החי והצומח )המוזיאון לטבע(  
 184 ,171 Wildlife Garden

גן־החיות לילדים ּבאֶטרסי פארק   
191 ,190 ,187 ,171 ,17 ,14 ,11
גן־החיות של לונדון 11, 97, 98,   

110-11 ,108
 Kew האקוואריום של גני קיּו  

228 Gardens Aquarium
האקוואריום של מוזיאון הֹורניֶמן   

 Horniman Museum Aquarium
222

האקני סיטי פארם 194, 210-11  
החווה העירונית ספיטלפילדז   

139 ,135 Spitalfields City Farm
מרכז החי והצומח של גריניץ׳   

198
סי ַלייף, אקוואריום 26, 27, 158,   

164
פארק הטבע ֶקמלי סטריט 107  

פארק וחוות מאדצ׳ּוט 12, 192-3,   
202

קריסטל ּפאלאס פארק פארם   
225

שמורת הביצה של לונדון 53,   
231 ,230 ,227 ,195
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גלריית סאצ׳י 189  
גלריית קֹורטֹולד 93  

דיסקבר 206, 212-13  
 Royal האקדמיה המלכותית  

81 ,17 ,15 Academy
הגלריה הלאומית 10, 44, 61, 63,   

80-1 ,78
החוויה של גשר לונדון 16, 17,   

157
המוזיאון הבריטי 11, 13, 44, 97,   

102-3 ,100 ,99
המוזיאון היהודי 113  

המוזיאון הימי הלאומי 194,   
200-1

המוזיאון הצבאי הלאומי 186,   
190-1 ,187

המוזיאון לאופנה ולטקסטיל    
157

המוזיאון לטבע 11, 45, 169,   
182-3 ,179 ,171

המוזיאון לעיצוב 178, 185  
המוזיאון לקריקטורות 45, 99,   

103
המוזיאון של בית־הספר לעניים   

213 ,194
המוזיאון של מסדר יוחנן הקדוש   

139
 Royal המכון המלכותי  

77 ,63 Institution
הצינוק של לונדון 16, 17, 143,   

164 ,153
חדרי המלחמה של צ׳רצ׳יל 70  

ֵטייט ּבריֶטן 10, 63, 68-9  
ֵטייט מודרן 10, 27, 44, 142,   

149 ,148 ,143
מאדאם טּוסֹו 11, 114, 115  

מוזיאון איטֹון קולג׳ 235, 240  
מוזיאון בית הנדל 14, 17  

מוזיאון בית־הכלא קלינק 145,   
149

 Fan Museum מוזיאון המניפות  
196, 204

מוזיאון ג׳פרי 13, 194, 207, 210,   
211

מוזיאון האנֶטריאן בקולג׳ הלאומי   
למנתחים 45, 87, 94-5

מוזיאון האסופים 99, 106  
מוזיאון האקני 207, 211  

מוזיאון הבנק אוף אינגלנד 117,   
132 ,129 ,119

מגרש המשחקים של מייל ֶאנד   
 Mile End Park פארק

213 playground
מדשאת האובליסק )פארק   

ווינדזור גרייט( 240
מיינֹוריז היל 123  

סיינט ג׳ון־ֶאט־האקני צ׳רצ׳יארד   
212 ,211

סיינט לּוק׳ס 191  
פארק ריצ׳מונד 232  

קֹוראמ׳ז פילדז 11, 48, 49, 52,   
107 ,106 ,101 ,99 ,97

קָלייֶמרז אנד קריֶּפרז )גני קיּו(   
229 ,228 ,227 ,195

ראו גם משחקיות; פארקים   
וגנים; פארקי־נושא

 Maddison, Robbie מדיסון, רֹוּבי
127

 Science Museum מדע, מוזיאון
180-1 ,178 ,170 ,169 ,45 ,11

 Museum Gardens ה(מוזיאון, גני(
209

הצגות בכורה 85  
ראו גם קולנוע  

מוזיאונים וגלריות
אולם הניתוחים הישן 45, 141,   

151 ,145 ,143
אוסף וואלאס 108, 115  

אוסף ֶוולקאם 97, 99, 101,   
104-5

אוסף ֶוורֶנר 198  
ביתו של בנג׳מין פרנקלין 63, 83  

ביתו של דוקטור ג׳ונסון 132  
ביתו של ֶדניס ֶסְברס 137  

ביתו של קיטס 217  
ּברּביֶקן סנטר 138, 139  

ֶּברג האוס 217  
גלריות ֶסרֶּפנָטיין 45, 171, 173,   

176
גלריית בית־המשאבות )פארק   

ּבאֶטרסי( 188
גלריית גילדהֹול לאמנות 117,   

133 ,119
גלריית הדיוקנאות הלאומית 10,   

82-3 ,79 ,63 ,45
גלריית ֵהייוֹורד 164  
גלריית המלכה 75  

גלריית התמונות בדאליץ׳ 45,   
225 ,224 ,221

גלריית ווייטצ׳אֶּפל 45, 121, 127  

מוזיאון הדֹוקֶלנדס של לונדון   
203 ,202 ,194

מוזיאון הֹורניֶמן 13, 16, 17, 183,   
222-3 ,220 ,195

מוזיאון הטניס של ווימבלדון 232  
מוזיאון הילדּות ע”ש ויקטוריה   
ואלברט 11, 193, 194, 206, 

208-9
מוזיאון הכבאים של לונדון 167  

מוזיאון המדע 11, 45, 169, 170,   
180-1 ,178

מוזיאון המוסיקה הבריטית 193,   
203

מוזיאון המלחמה המלכותי 13,   
167 ,166 ,159 ,141

מוזיאון הִמשמר 61, 72, 76  
מוזיאון הצעצועים של ּפֹולֹוק 99,   

209 ,105 ,104 ,100
מוזיאון התחבורה של לונדון 61,   

93 ,92 ,89 ,87
מוזיאון התעלות של לונדון 16,   

107 ,17
מוזיאון ויקטוריה ואלברט 45,   

184 ,178 ,171 ,169
 RAF מוזיאון חיל האוויר המלכותי  

 ,215 ,214 ,193 Museum
218-19

מוזיאון חיל־הפרשים 70  
מוזיאון לונדון 10-11, 118, 119,   

136-7 ,134
מוזיאון סר ג׳ון סֹואן 94, 95  

מוזיאון ֶּפטרי 103  
מוזיאון פלורנס נייטינגייל 167  

מוזיאון צ׳רלס דיקנס 99, 106-7  
מוזיאון קריסטל ּפאלאס 225  

מוזיאון שרלוק הולמס 114-15  
סדנאות 13  

ריפלי׳ז האמינו או לא 84-5  
מונטגומרי, פילדמרשל 

 Montgomery, Field Marshal
166

מוניות 24, 25
מוסיקה 44, 45

)ה(מוסיקה הבריטית, מוזיאון 
 ,193 British Music Experience

203
 More, Sir Thomas מּור, סר תומס

125
 Murray, William מורי, וויליאם

233

כרטיסי אשראי 31
כרטיסים

כרטיסים מוזלים לתיאטרון 12,   
84

תחבורה ציבורית 23, 25  
תיאטרון 47  

ל
 National לאומי, התיאטרון

162 ,47 ,46 ,45 ,13 Theatre
סיורים מודרכים 162  

פסטיבל וֹוץ׳ דיס ספייס 143,    
162

לאומי, מרכז הספורט )קריסטל 
 National Sports )ּפאלאס

225 ,51 ,Centre 50
לאומית, גלריית הדיוקנאות 

 ,10 National Portrait Gallery
82-3 ,79 ,63 ,45

 National Gallery לאומית, הגלריה
80-1 ,78 ,63 ,61 ,44 ,10

 Sainsbury Wing אגף ֵסיינסֶּברי  
80 ,78

ג׳ורג׳ הקדוש והדרקון )אּוֶצ׳לֹו(   
90

הוצאתה להורג של ליידי ג׳יין גריי   
)ֶדלארֹוש( 80

השגרירים )הֹולּביין( 78  
חמניות )ואן גוך( 80  

מתרחצים בָאְנֶייר )ֶסָרה( 80  
פיפ־שואו )ואן הֹוגסטראטן( 80,   

81
פרסאוס הופך את פניאס ואנשיו   

לאבן )ג׳ֹורדאנֹו( 80
 National לאומית, חברת הרכבות

25 ,23 ,21 Rail
 Legoland )לגולנד )ווינדזור

241 ,234-5
לֹוֶדרֵדייל, הדוכסית מ־ 

233 Lauderdale, Duchess of
 Luton לּוטֹון, נמל התעופה

20-1 Airport
119 Lloyds Building לוידז, בניין

 ,27 ,26 ,11 London Eye לונדון ָאיי
160-1 ,158 ,142 ,125

לונדון, היריד הירוק של )פארק 
 London Green Fair )ריֶג׳נטס

17 ,15  
 London לונדון, הצינוק של

 ,153 ,143 ,17 ,16 Dungeon
164

לונדון, התזמורת הסימפונית של 
 London Symphony Orchestra

45 ,44
 London, Museum לונדון, מוזיאון

 ,134 ,119 ,118 ,10-11 of
136-7

לונדון, מוזיאון הכבאים של 
 London Fire Brigade Museum

167
לונדון, מוזיאון התחבורה של

 London Transport Museum
93 ,92 ,89 ,87 ,61  

 London לונדון, מרכז לריקועי פליז
82 Brass Rubbing Centre

 London לונדון סיטי, נמל התעופה
21 City Airport

 London Scottish לונדון סקוטיש
51

 ,194 London Fields לונדון פילדז
211

לונדון, פסטיבל הפיסול בקרח של 
 London Ice Sculpting Festival

17 ,16
לונדון, פסטיבל סרטי הילדים של 

 London Children׳s Film
17 ,16 Festival

 London לונדון, רכבת עילית
25 ,23 Overground

לונדון, תערוכת הסוסים 
 London הבינלאומית של

 International
17 ,16 Horse Show  

 Lord Mayor׳s לֹורד ֵמיֹור, תהלוכת
19 Show

51 ,Lord's 50 לֹורד'ס
 Liverpool ליברפול סטריט, תחנת

21 Street Station
 Leadenhall Market ליֶדנהֹול, שוק

124 ,119
 Little Angel ליטל אנג׳ל, תיאטרון

47 ,46 Theatre
111 ,11 Little Venice ליטל וניס

משט התעלות 14, 17  
 Lilian Baylis ליליאן בייליס סטודיו

12 Studio
 Linford לינפֹורד כריסטי, איצטדיון

51 ,50 Christie Stadium
 Lincoln׳s Inn לינקֹונז ִאין פילדז

132 ,95 ,94 Fields

 ליריק האֶמרסמית׳, תיאטרון 
 Lyric Theatre Hammersmith

47 ,46
 ,63 Leicester Square לסטר, כיכר

85 ,84
לשכת המידע לתיירים של קינגז 

קרוס סיינט פנקראס 33
לשכות מידע לתיירים 32, 33

מ
 Madame Tussauds מאדאם טּוסֹו

115 ,114 ,11
 Mudchute מאדצ׳ּוט, פארק וחווה

 ,192-3 ,Park and Farm  12
203 ,197

 Marble Hill מארּבל היל האוס
233 House

מגורים ראו מלונות
מגרש המשחקים לזכרה של דיאנה 

 Diana Princess of Wales
 ,48 ,11 Memorial Playground

175 ,174 ,172 ,168-9 ,49
 Peter בריכת פיטר פן לילדים  

171 Pan paddling pool
מגרשי משחקים

ֶּבצ׳לֹורז ֵאייֶקר )ווינדזור( 239  
גני פדינגטון סטריט 115  

דאליץ׳ פארק 224  
ֶדה טָרייֶאנֶגל 222  

האֶגרסטון פארק 210  
האמסֶטד הית׳ 217  

ְטריהאוס טאואר פארק )קיּו(   
229 ,228

מגרש ההרפתקאות ֶאֶּפלז אנד   
ֶּפרז 210

מגרש ההרפתקאות בפארק   
ּבאֶטרסי 48, 49, 189

מגרש ההרפתקאות וויברז פילדז   
209 ,194

מגרש ההרפתקאות מינט סטריט   
146

מגרש המשחקים ָאְלף    
ּבאֶרט 102

מגרש המשחקים לזכרה של   
דיאנה, הנסיכה מוויילס 11, 48, 
175 ,174 ,172 ,171 ,168-9 ,49
מגרש המשחקים קֹוסֶטן סטריט   

69
מגרש המשחקים של פארק   

גריניץ׳ 199, 200
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 ,27 ,26 South Bank סאות׳ בנק
142 ,141

ראו גם סאֶת׳רק וסאות׳ בנק  
 Southbank סאות׳ בנק סנטר

164 ,142 ,44 Centre
התיאטרון המתנפח ָאֶדרֶּבלי   

 Udderbelly pop-up theatre
164 ,143

 ,194 Sutton House סאטֹון האוס
213 ,212

 ,227 Syon House סאיֹון האוס
230-1

 Somerset House סאֶמרֶסט האוס
93 ,88 ,61 ,27

 ,44 arts events אירועי אמנות  
93

 Fountain Court חצר המזרקות  
93

רחבת החלקה על הקרח 63, 93  
 Saatchi Gallery סאצ׳י, גלריית

189
 Southwark סאֶת׳רק וסאות׳ בנק
140-67 and the South Bank

אוכל ומשקאות 146-7, 155, 161  
המיטב 142-3  

לונדון ָאיי והסביבה 158-67  
מגורים 246-7  

מוקדי עניין עיקריים 141  
ספינת הוד מלכותה ֶּבלפאסט   

והסביבה 152-7
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

159 ,152 ,144 ,143
קניות 144, 152, 159  

תחבורה 144, 152, 159  
תיאטרון הגלֹוּב של שייקספיר   

והסביבה 144-51
 Southwark סאֶת׳רק, קתדרלת

150-1 ,144 ,142 ,Cathedral 28
שירת מזמורי חג המולד 16, 17  

137 Sever, Dennis ֶסְבר, ֶדניס
 ,94 Soane, Sir John סֹואן, סר ג׳ון

224 ,95
 Fishmongersסוחרי־הדגים, היכל ׳

28 Hall
163 ,162 War Horse סוס מלחמה

סוסים, רכיבה על 50, 51, 175
56 Stuarts סטיוארט, שושלת
 Stamford סטמפורד ברידג׳

189 Bridge

176 Mary II מרי השנייה
131 Mary Poppins מרי פופינס

מרכזי שעשועים
נאמקֹו סטיישן 161  

פאנלנד 85  
218 Marx, Karl מרקס, קרל

משחקיות
48-9 Bramley׳s Big Adventure  

49 ClownTown  
49 Gambado, Chelsea  

משט התעלות )ליטל וניס( 
Cavalcade Canalway

17 ,14  
משטרה 31, 33

 Guards ה(משמר, מוזיאון(
76 ,72 ,61 Museum

משמר־הפרשים, מגרש המצעדים 
 ,62 Horse Guards Parade של

70-1
מתרחצים בָאְנֶייר )ֶסָרה( 80

נ
 Namco Station נאמקֹו סטיישן

161
נגינה, כלי 222, 223

נהיגה 24, 25
 Notting Hill נוטינג היל, קרנבל

17 ,15 ,11 Carnival
54-5 Normans ה(נורמאנים(

ניו ווימבלדון, תיאטרון וסטודיו 
 New Wimbledon Theatre and

12 Studio
89 Neal׳s Yard ניל׳ז יארד

נכים, מתקנים 32, 33
 Nelson Square נלסון, גן כיכר

146 Garden
 Nelson, Horatio נלסון, הֹוֵריישֹו

201 ,200 ,83
עמוד נלסון )סיינט פול(   

82 Nelson׳s Column
קברו 129, 130  

82 Nelson׳s Column נלסון, עמוד
 Princes in the ה(נסיכים בטאואר(

55 Tower

ס
240 Savill Garden סאביל, גן

 Sadleir, Sir סאדֶלר, סר ראלף
212 Ralph

 Stansted סָטנסֶטד, נמל התעופה
21 ,20 Airport

 Sea Life סי ַלייף, אקוואריום
 ,27 ,26 London Aquarium

164 ,158
סיטי אוף לונדון, מרכז המידע של 

 The City of London
33 ,Information Centre 32

 City of סיטי אוף לונדון, פסטיבל
17 ,15 London Festival

 The City and ה(סיטי ואיסט ֶאנד(
116-39 the East End

אוכל ומשקאות 123, 131, 136-7  
המיטב 118-19  

טאואר אוף לונדון והסביבה   
120-7

מגורים 245-6  
מוזיאון לונדון והסביבה 134-9  

מוקדי עניין עיקריים 117  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

135 ,129 ,121
קניות 121, 129, 135  

קתדרלת סיינט פול והסביבה   
128-33

תחבורה 121, 129, 135  
13 Citiskate סיטיסקייט

 St Olave׳s סיינט אֹולאבז, כנסיית
125 ,119 Church

 St סיינט ּברתֹולֹומיּו־ֶדה־גֵרייט
14 Bartholomew the Great

 St סיינט ג׳ון־ֶאט־האקני צ׳רצ׳יארד
 John at Hackney Churchyard

212 ,211
 St John׳s סיינט ג׳ונס צ׳רצ׳יארד

156 Churchyard
 St )סיינט ג׳ורג׳, קפלת )ווינדזור

238 George׳s Chapel
 St James׳s סיינט ג׳יימס, פארק

74 ,71 ,62 ,61 ,53 ,52 Park
אגם 72, 73, 74  

החי והצומח 72, 74, 75  
מגרש משחקים 67, 72, 74  

 St סיינט דאנסֶטן ִאין־ֶדה־איסט
124 Dunstan in the East

191 St Luke׳s סיינט לּוק׳ס
 St סיינט מרטין־ִאין־ֶדה־פילדז

 ,44 ,15 Martin-in-the-Fields
82 ,45

 St Mary סיינט מרי אֹולֶדרָמנְּברי, גן
133 Aldermanbury Garden

 Gunpowder מזימת אבק־השריפה
217 ,68 ,67 ,57 ,56 Plot

מזמורי חג־המולד, קונצרטים 
 carol concerts ותפילות של

17 ,16 and services
מזרח־תיכוני, אוכל 38

 Diana Princess of מזרקה לזכרה
 Wales

 ,174 ,172 Memorial Fountain  
175

 Beyond the Centre מחוץ למרכז
192-233

אוכל ומשקאות 199, 209, 217,   
228-9 ,222-3

אזור גריניץ׳ 196-205  
גני קיּו והסביבה 226-33  

המיטב 194-5  
מגורים 250-1  

מוזיאון הֹורניֶמן והסביבה 220-5  
מוזיאון הילדּות ע”ש ויקטוריה   

ואלברט והסביבה 206-13
מוקדי עניין עיקריים 193  

פסטיבלים ואירועים מיוחדים   
227 ,221 ,215 ,207 ,197

ֶקנוּוד האוס והסביבה 214-19  
קניות 197, 199, 207, 215, 221,   

227
תחבורה 197, 207, 215, 221,   

227
 Cleopatra׳s מחט קליאופטרה

81 ,27 Needle
 Thames Barrier מחסום התמזה

205
מטבע 31

 Gun Salutes מטחי־הכבוד, טקס
171 ,18-19

 Middleton, Kate מידלטון, קייט
57

 Mile End מייל ֶאנד, מרכז הנופש
213 Leisure Centre

 Mile End Park מייל ֶאנד, פארק
213

123 Minories Hill מיינֹוריז היל
202 Millwall Park מילוֹול, פארק

98 Milne, AA מילן, א.א
)ה(מילניום, איצטדיון )פארק 

ּבאֶטרסי( 50, 51, 188
 Millennium ה(מילניום, גשר(

148 ,128 ,27 Bridge

מינט סטריט, מגרש ההרפתקאות 
 Mint Street Adventure

146 Playground
25 ,24 mini-cabs מיני־קאּב

)ה(מכון המלכותי של אדריכלי 
 Royal Institute of בריטניה

181 British Architects
מכונית 24, 25

 Congestion אגרת גודש  
25 ,24 Charging Auto Pay

השכרת רכב 24, 25  
מכס 30, 33

מלאכות־יד 44-5
מלונות 34-5

ּבלּומסֶּברי וריֶג׳נטס פארק 244  
הסיטי ואיסט ֶאנד 245-6  

ווסטמינסטר ו־ווסט ֶאנד 242  
מחוץ למרכז 250-1  

סאֶת׳רק וסאות׳ בנק 246-7  
ֶקנזינגטֹון, צ׳לסי וּבאֶטרסי 247-8  

מלזי, אוכל 37
מלחמת האזרחים האנגלית 
56 ,55 English Civil War

 World מלחמת העולם הראשונה
190 ,187 ,167 ,166 ,57 War I
 World מלחמת העולם השנייה

 ,156 ,154-5 ,143 ,70 ,57 War II
219 ,190 ,167 ,166 ,157

)ה(מלך אדוארד השביעי, פארק 
219 King Edward VII Park

מלך האריות 47
 Queen׳s Gallery ה(מלכה, גלריית(

75
)ה(מלכה האם, מרכז הספורט ע”ש 
 Queen Mother Sports Centre

67
)ה(מלכה שרלוט, הקוטג׳ של )קיּו( 

 Queen Charlotte׳s Cottage 
228

 Royal מלכותי, בית האופרה
90-1 ,61 ,13 ,12 Opera House

סיור מאחורי הקלעים 63, 90-1  
 Royal Institution מלכותי, המכון

77 ,63
)ה(מלכותי, מוזיאון המלחמה 

 Imperial War Museum (IWM(
167 ,166 ,159 ,141 ,13

 Royal Mews מלכותיות, האורוות
77 ,76 ,62

 Fan Museum מניפות, מוזיאון
196, 204

 Order מסדר יוחנן הקדוש, מוזיאון
139 of St John, Museum of

מסעדות 36-9 ראו גם אוכל 
ומשקאות

מעבורות 21
מפות

אזור גריניץ׳ 196-7  
ארמון בקינגהם והסביבה 72-3  
גן־החיות של לונדון והסביבה   

108-9
גני קיּו והסביבה 226-7  

הגלריה הלאומית והסביבה 78-9  
הייד פארק, גני ֶקנזינגטֹון   

והסביבה 172-3
המוזיאון הבריטי והסביבה 100-1  

טאואר אוף לונדון והסביבה   
120-1

כנסיית ווסטמינסטר והסביבה   
64-5

לונדון ָאיי והסביבה 158-9  
מוזיאון הֹורניֶמן והסביבה 220-1  

מוזיאון הילדּות ע”ש ויקטוריה   
ואלברט והסביבה 206-7

מוזיאון המדע והסביבה 178-9  
מוזיאון לונדון והסביבה 134-5  
ספינת הוד מלכותה ֶּבלפאסט   

והסביבה 152-3
פארק ּבאֶטרסי והסביבה 186-91  

קֹוֶבנט גארדן והסביבה 86-7  
ֶקנוּוד האוס והסביבה 214-15  
קתדרלת סיינט פול והסביבה   

128-9
תיאטרון הגלֹוּב של שייקספיר   

והסביבה 144-5
 Trooping the מצעד הדגל

62 ,19 ,18 Colour
מצפה הכוכבים המלכותי בגריניץ׳ 
 Royal Observatory Greenwich

201 ,198 ,194 ,193 ,45
פלנטריום201   

 Beating Retreat מקצב הנסיגה 
19

מרגלים 161
 Margaret, מרגרט, הנסיכה

177 ,176 Princess
 Great River מרוץ הסירות הגדול

17 ,15 Race
מרוץ הפודינג הגדול של חג המולד 

 Great Christmas Pudding
89 Race

55 Mary I מרי הראשונה
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 St Mary-at-Hill סיינט מרי־ֶאט־היל
17 ,16

 St סיינט מרי־ֶלה־ּבֹו, כנסיית
131 ,119 Mary-le-Bow Church

 St Paul׳s סיינט פול, כנסיית
91 ,90 ,87 ,27 ,14 Church

 St Paul׳s סיינט פול, קתדרלת
 ,118 ,116-17 ,10 Cathedral

128-31 ,125
130 Oculus אוקולוס  

 Wellington אנדרטת וולינגטון  
130 Monument

 Golden Gallery היציע המוזהב  
131 ,130

הכיפה 130  
 Whispering יציע הלחישות  

131 ,130 ,128 Gallery
קברה של פלורנס נייטינגייל 130  

קברו של נלסון 129, 130  
סיינט ּפנקראס, תחנת הרכבת 

 St Pancras הבינלאומית
21 International

 St Clement סיינט קֶלֶמנט ֵדיינס
95 ,14 Danes

 St Katharine׳s סיינט קתרין, מעגן
 ,120 ,118 ,29 ,28 ,11 Dock

126-7
36 Chinese food סיני, אוכל

 Chinese New סינית, ראש השנה
63 ,17 ,16 Year

סירות, השכרה 50, 51, 112, 171, 
198

סירות משוטים 50, 51
סלולריים, טלפונים 32, 33

175 ,41 Selfridges ֶסלפרידֶג׳ס
הסדנה של סנטה 16, 17  

סנובורד 13
ספורט 50-1

ספורט, מרכזי 12-13
ספורט־מים 51

ספיטלפילדז, החווה העירונית 
139 ,135 Spitalfields City Farm
 Spitalfields ספיטלפילדז, פסטיבל

17 ,15 Festival
 Old Spitalfields ספיטלפילדז, שוק

138-9 ,118 Market
ספינות

גולדן היינד 141, 143, 150, 151  
ספינת הוד מלכותה ֶּבלפאסט   

154-5 ,152 ,143 ,142 ,29 ,28

קאטי סארק 194, 198  
ספרדי, אוכל 38

 Spanish Armada ספרדי, הצי 
151

ספרים 98-9, 212-13
סקי 13

 Sir John סר ג׳ון סֹואן, מוזיאון
95 ,94 Soane׳s Museum

סרטים 75, 89, 131, 161, 175, 
230 ,217

ּבי.אף.ָאיי סאות׳בנק 162-3  
 The Serpentine ה(ֶסרֶּפנָטיין(

174 ,170
 Serpentine ֶסרֶּפנָטיין, גלריות
176 ,173 ,171 ,45 Galleries

ע
 Design Museum עיצוב, המוזיאון

185 ,178
עיתונים וכתבי־עת 32

פ
 Putney Common ּפאטני קומון

53 ,52
85 Pall Mall ּפאל מאל

85 ,45 Funland פאנלנד
ּפאנץ׳ אנד ג׳ודי, פסטיבל )קֹוֶבנט 

 Punch and Judy )גארדן
17 ,14 Festival

 Faraday, Michael פאראדיי, מייקל
77 ,63

פארקי־נושא
לגולנד )ווינדזור( 234-5, 241  

עולם ההרפתקאות של ֶצ׳סינגטון   
)ֶצ׳סינגטון( 48, 49, 237

 Thorpe )ת׳רֹוּפ פארק )ֶצ׳רטסי  
237 ,49 ,48 Park

פארקי־סקטים
ווייט׳ס גראונדז סקייטפארק 155  

קאנֶטלֹוס סקייטפארק 49  
פארקים וגנים 52-3

ּבלאקהית׳ 16, 17, 52  
ֶּבצ׳לֹורז ֵאייֶקר )ווינדזור( 239  

גן ֶּברני סֵּפיין 162, 163  
גן ג׳ּוּבילי 161, 162, 164  

גן דרּורי ֵליין 91, 92  
גן החי והצומח )המוזיאון לטבע(   

184 ,171
גן המוזיאון 209  

גן ויקטוריה ֶאמָּבנקֶמנט 83  

גן ויקטוריה טאואר 68  
גן טמפל 95  

גן כיכר גורדן 105  
גן כיכר טריניטי 123  

גן כיכר נלסון 146  
גן כיכר קנדה 16  

גן סאביל 240  
גן סטורי )דיסקבר( 213  

גן סיינט מרי אֹולֶדרָמנְּברי 133  
גן פדינגטון סטריט 115  

גן פסטיבל 131  
גן צ׳לסי פיזיק 45, 171, 186,   

191
גן קולג׳ )כנסיית ווסטמינסטר(   

67
גן קיּו 11, 14, 16, 17, 53, 193,   

228-9 ,195
גן ֶקנזינגטֹון 53, 171, 172-5,   

185
גן רוטונדה 139  

גני המלכה מרי 98  
האמסֶטד הית׳ 11, 14, 17, 52,   

216-17 ,215 ,194
הייד פארק 11, 16, 17, 53,   

180 ,172-5 ,170-1
ווימבלדון קומון 52, 53  
לונדון פילדז 194, 211  

לינקֹונז ִאין פילדז 94, 95, 132  
סיינט ג׳ונס צ׳רצ׳יארד 156  

ּפאטני קומון 52, 53  
פאק ֵת׳יימס ּבאִרֶייר 205  

פארק אֹוסֶטרלי 231  
פארק ּבאֶטרסי 16, 17, 48, 52,   

186-90 ,171 ,169
פארק ּבּושי 236  

פארק ּבישֹוּפ׳ס 16, 17  
פארק ֶג׳ראלדין מרי הארמסוֹורת׳   

166
פארק גֹולֶדרס היל 214, 215,   

217
פארק גרין 52  

פארק גריניץ׳ 52, 194, 198-9,   
203 ,200

פארק דאליץ׳ 195, 220, 224  
פארק דֹוריט הקטנה 149, 150,   

151
פארק האֶגרסטון 210  

פארק הארכיהגמון 161, 164,   
167

פארק הולנד 15, 48, 52-3  

פארק הֹום )ווינדזור( 241  
פארק הטבע ֶקמלי סטריט 107  
פארק המלך אדוארד השביעי   

219
פארק ווטרלֹו 218  

פארק ווינדזור גרייט 240, 241  
פארק וחוות מאדצ׳ּוט    
203 ,197 ,192-3 ,12

פארק ויקטוריה 194, 209  
פארק ְטריהאוס טאואר )קיּו( 228  

פארק מייל ֶאנד 213  
פארק מילוֹול 202  

פארק סיינט ג׳יימס 52, 53, 61,   
74 ,73 ,72 ,67 ,62

פארק ּפוטר׳ס פילדז 126, 155,   
157 ,156

פארק ּפֹוסטֶמנ׳ס 117, 118, 136  
פארק קריסטל ּפאלאס 195,   

224-5 ,223
פארק רחוב טאנר 155  

פארק רחוב פֹורֶצ׳ן 138  
פארק ריֶג׳נטס 11, 15, 17, 53,   

112 ,111 ,98
פארק ֵרייֶבנזקֹורט 16, 17  

פארק ריצ׳מונד 52, 53, 195,   
233 ,232 ,226

ּפרימרֹוז היל 52, 53, 113  
קֹוראמ׳ז פילדז 11, 48, 49, 52,   

107 ,106 ,101 ,99 ,97
קֶרּבְטרי פילדז 104  

ראו גם פארקי ּבי.אמ.אקס;   
משחקיות; מגרשי משחקים; 
פארקי סקטים; פארקי־נושא

 Oriental Pagoda )פגודה )גני קיּו
228

פגודת השלום )פארק ּבאֶטרסי( 
188 Peace Pagoda

 Paddington פדינגטון סטריט, גני
115 Street Gardens

 Paddington פדינגטון, תחנת
21 Station

124 Potter, Harry פוטר, הארי
 Potters ּפוטר׳ס פילדז, פארק

157 ,156 ,155 ,126 Fields Park
ּפֹולֹוק, מוזיאון הצעצועים של 

 ,99 Pollock׳s Toy Museum
209 ,105 ,104 ,100

 Polka Theatre ּפֹולָקה, תיאטרון
232 ,47 ,46

 Postman׳s Park ּפֹוסטֶמנ׳ס, פארק
136 ,118 ,117

 ,57 ,56 Fawkes, Guy פֹוקס, גאי
123 ,120 ,68 ,67

 Portobello ּפֹורטֹוֶּבלֹו רואד, שוק
175 ,43 Road Market

222 ,220 Forest Hill פֹוֶרסט היל
 Fortune פֹורֶצ׳ן, פארק רחוב

138 Street Park
 Petticoat Lane ֶּפטיקֹוט ֵליין, שוק

139 ,138 ,43 Market
 Petrie Museum ֶּפטרי, מוזיאון 

103
 St פטריק הקדוש, תהלוכת החג

62 Patrick׳s Day Parade
)ה(פיאצה של קֹוֶבנט גארדן 

88 Piazza, Covent Garden
 Peter פיטר הריסון, פלנטריום
201 Harrison Planetarium

98 Peter Pan פיטר פן
פסלו )גני ֶקנזינגטֹון( 172, 174  

פינת המשוררים )כנסיית 
 ,66 Poet׳s Corner )ווסטמינסטר

67
פינת הנואמים )הייד פארק( 

174 ,173 Speakers׳ Corner
 Piccadilly Circus פיקדילי, כיכר

84-5
 Peacock Theatre ּפיקֹוק, תיאטרון

12
ְּפלאצֹוָטה, ֶאנצֹו, הרקדנית הצעירה 

 88
פלורנס נייטינגייל, מוזיאון 

 Florence Nightingale Museum
167

82 brass rubbings פליז, ריקועי
 ,14 Fenton House ֶפנטֹון האוס

17
 Easter egg פסחא, חיפוש ביצי

14 hunts
 Festival of פסטיבל בריטניה

186 ,164 ,141 Britain
131 Festival Garden פסטיבל, גן

פסטיבלים ואירועים מיוחדים 
14-17

17 ,16 Car Run  
51 ,50 Race  

 Holland אופרה בפארק הולנד  
15 Park operas

אוקטובר ּפֶלנטי 16, 17  

אורות חג המולד של ריֶג׳נטס   
סטריט 16, 17

איסֶטר ֶאגסטָרָווָגנָזה )הייד   
פארק( 14

אליפות אאגון 51  
ּבלּומסֶּברי וריֶג׳נטס פארק 101,   

109
היריד הירוק של לונדון )פארק   

ריֶג׳נטס( 15, 17
הסדנאות של סנטה קלאוס   

17 ,16 ,11 Santa׳s Grottoes
הסיטי ואיסט ֶאנד 121, 129, 135  

הפסטיבל הבינלאומי גריניץ׳   
והדֹוקֶלנדס 15, 17, 45

הצבת הגבולות 19  
הצגות תחת כיפת השמיים   

בתיאטרון הגלֹוּב של שייקספיר 
17 ,15

התיאטרון הפתוח של פארק   
ריֶג׳נטס 11, 15, 17, 45, 47, 98, 

112
ווימבלדון, אליפות הטניס   

 Wimbledon Tennis
51 Championships

ווינֶטר וונֶדרלנד )הייד פארק(   
17 ,16 ,Winter Wonderland 11

ווסטמינסטר ו־ווסט ֶאנד 62-3,   
87 ,79 ,72 ,64

חג המולד 62-3  
חיפוש ביצי־פסחא 14  

חלוקת הלחמניות של קרן   
 Butterworth הצדקה ּבאֶטרוֹורת׳

17 ,14 Charity
טקס הדלקת האורות של עץ   

חג־המולד )כיכר טרפלגר( 16, 
17

טקס המפתחות 19  
טקס חילופי המשמר 18, 19, 62,   

238 ,177 ,76 ,73
טקס מטחי־הכבוד 18-19  

טקס פתיחת מושב הפרלמנט   
68 ,19 ,18

טקסים 18-19  
יום הזיכרון 18, 19  

 Spring יום השוויון האביבי  
17 ,14 Equinox
יום עץ־האלון 19  

יריד האמנות ְפריז )פארק   
ריֶג׳נטס( 98
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פסטיבלים ואירועים מיוחדים, 
המשך

יריד מאי ופסטיבל תיאטרון־  
הבובות )קֹוֶבנט גארדן( 14, 17, 

62
 London לוח השנה של לונדון  

14-17 through the year
ליל המדורות 16  

ליל כל הקדושים 16  
מופעי הפיקניק של ֶקנוּוד האוס   

 Kenwood House picnic
15 concerts

מחוץ למרכז 197, 207, 215,   
227 ,221

מצעד הדגל 18, 19, 62  
מקצב הנסיגה 19  

מרוץ המכוניות העתיקות   
 London to לונדון־ּבַרייטֹון

 Brighton Veteran
מרוץ הסירות אוקספורד   
 Oxford andוקיימברידג׳

 Cambridge Boat
מרוץ הסירות דֹוֶג׳טס קֹואט אנד   

ּבאדג׳ 15, 17
מרוץ הסירות הגדול 15, 17  

מרוץ הפודינג הגדול של חג   
המולד 89

מרתון וירֶג׳ן לונדון 50, 51, 62  
משט התעלות )ליטל וניס( 14,   

17
סאֶת׳רק וסאות׳ בנק 143, 144,   

159 ,152
ערב השנה החדשה 16  

פסטיבל האופניים והעפיפונים   
של ּבלאקהית׳ 15, 17

פסטיבל הילדים איֶמֶג׳ן 44, 45  
פסטיבל הסרטים הבריטי 143  

פסטיבל העיצוב של לונדון   
45 London Design Festival

פסטיבל הפיסול בקרח של לונדון   
17 ,16

פסטיבל הפרחים של המּפטֹון   
קֹורט 15, 17

פסטיבל הציורים הגדול 45  
פסטיבל הקציר של כפתורי   

הפנינה 15, 17
פסטיבל וֹוץ׳ דיס ספייס   

)התיאטרון הלאומי( 143, 162
פסטיבל סיטי אוף לונדון 15, 17  

פסטיבל ספיטלפילדז 15, 17  

פסטיבל סרטי הילדים של לונדון   
17 ,16

פסטיבל ּפאנץ׳ אנד ג׳ודי )קֹוֶבנט   
גארדן( 14, 17

פסטיבל ֵת׳יימז 15, 17, 45  
קונצרטי־הטיילת של הבי.בי.סי   

171 ,17 ,15
קונצרטים ותפילות של מזמורי   

חג־המולד 16, 17
ֶקנזינגטֹון, צ׳לסי וּבאֶטרסי 173,   

187 ,179
קרנבל נוטינג היל 11, 15, 17  

ראש השנה הסינית 16, 17, 63  
שבוע הילדים 45, 47, 62  
תהלוכת הלֹורד ֵמיֹור 19  

תהלוכת חג פטריק הקדוש    
62

תהלוכת ראש־השנה 16, 17  
תערוכת הסוסים הבינלאומית   

של לונדון 16, 17
תערוכת הפרחים של צ׳לסי 14,   

17
תערוכת הקיץ של האקדמיה   

המלכותית 15, 17
תפילת התפוזים והלימונים   

)סיינט קֶלֶמנט ֵדיינס( 14, 17
 London Friday Night Skate &  

17 ,14 Sunday Stroll
פעילויות בזול 12

 ,88 Pepys, Samuel ֶּפּפיס, סמואל
131 ,125

)ה(ּפרֹוְמס ראו קונצרטי־הטיילת 
של הבי.בי.סי

ְפריז, יריד האמנות )פארק 
98 Frieze Art Fair )ריֶג׳נטס

 ,53 ,52 Primrose Hill ּפרימרֹוז היל
113

פרלמנט היל )האמסֶטד הית׳(
217 ,216 ,Parliament Hill 215

 Parliament Square פרלמנט, כיכר
69 ,68

 Franklin, פרנקלין, בנג׳מין
83 ,63 Benjamin

 Perceval, פרסיבל, ספנסר
68 Spencer

פתיחת מושב הפרלמנט, טקס 
 Parliament, State Opening of

68 ,19 ,18

צ
 National צבאי לאומי, המוזיאון

 ,187 ,186 Army Museum
190-1

 Chaucer, Geoffrey צ׳ֹוֶסר, ג׳פרי
150 ,66

 Big ה(ציורים הגדול, פסטיבל(
45 Draw Festival

63 Chinatown צ׳יינטאון
186 Cheyne Walk ֵצ׳ייני וֹוק

203 mudlarks ציפורי בוץ׳‘
12 Chickenshed צ׳יֶקנֶשד

 Chelsea צ׳לסי, מגרש הכדורגל
189 Football Ground

 Chelsea צ׳לסי, מועדון הכדורגל
189 ,51 ,50 FC

 Chelsea צ׳לסי, מרכז הספורט
 ,189 ,171 ,51 Sports Centre

190
 Chelsea Physic צ׳לסי פיזיק, גן

 ,186 ,171 ,45 Garden 
191

צ׳לסי ראו ֶקנזינגטֹון, צ׳לסי 
וּבאֶטרסי

 Chelsea צ׳לסי, תערוכת הפרחים
17 ,14 Flower Show

ֶצ׳סינגטון, עולם ההרפתקאות
 Chessington World of

 Adventures
237 ,49 ,48  

צעצועים ומשחקים, חנויות 81, 85, 
89

דיסני סטור 41, 42, 43, 89  
המליז 16, 17, 42, 63, 79, 81,   

85
 Benjamin Pollock׳s Toyshop  

89 ,43 ,42
89 ,41 Build-A-Bear Workshop  
 ,42 Davenport׳s Magic Shop  

43
42 ,41 Early Learning Centre  

89 Eric Snook  
89 Games Workshop  
43 ,42 Little Stinkies  

42-3 Playlounge  
89 Tintin Shop  
81 TokyoToys  

אפל סטור 88  
 Charing Cross ֶצ׳רינג קרֹוס, תחנת

21 Station

 Charles צ׳רלס דיקנס, מוזיאון
 ,99 Dickens Museum 

106-7
232 ,56 Charles I צ׳רלס הראשון

הוצאתו להורג 71  
פסלו 55  

קברו )ווינדזור( 238  
 ,85 ,56 Charles II צ׳רלס השני

233
38-9 French food צרפתי, אוכל

 Churchill, צ׳רצ׳יל, ווינסטון
131 ,71 ,70 ,68 ,57 Winston
חדרי המלחמה של צ׳רצ׳יל 70  

צ׳רצ׳יל, חדרי המלחמה של 
70 Churchill War Rooms

ק
 Cutty Sark קאטי סארק, הספינה

199 ,198 ,194
51 ,50 Kia Oval קאיה אובאל

קאנֶטלֹוס סקייטפארק 
49 Cantelowes Skatepark

125 Canary Wharf קאֶנרי וֹורף
הסדנה של סנטה 16, 17  

קארטינג 13
 Carnaby Street קארֶנּבי סטריט

85
 Prime Meridian קו האורך אפס

 210 ,198
 ,12 Covent Garden קֹוֶבנט גארדן

88-92 ,86-7 ,63 ,45
בדרני רחוב 87, 88, 89  

 Royal בית האופרה המלכותי  
90-1 ,88 Opera House

יריד מאי ופסטיבל תיאטרון־  
הבובות 14, 17, 62

כנסיית סיינט פול 88, 90  
מוזיאון התחבורה של לונדון 89,   

92
מרוץ הפודינג הגדול של חג   

המולד 89
פסטיבל ּפאנץ׳ אנד ג׳ודי 15, 17  
 ,61 living statues פסלים חיים  

88 ,86
 Jubilee Market שוק ג׳ּוּבילי   

88
 Apple Market שוק התפוחים   

88
 Queen קווין אליזבת הֹול

164 Elizabeth Hall

 Queen Mary׳s קווין מרי גארדנז
98 Gardens

 Queens קווינס פארק ריינג׳רז
51 ,50 Park Rangers

קולג׳, גן )כנסיית ווסטמינסטר( 
67 College Garden

)ה(קולג׳ הימי המלכותי לשעבר 
 ,194 Old Royal Naval College

200 ,197 ,195
12 Colisseum קוליסיאום

קולנוע 12, 44, 45
ּבי.אף.ָאיי איימקס 163  

ּבי.אף.ָאיי סאות׳בנק 143, 162-3  
203 ,12 Cineworld  

 ,12 Clapham Picture House  
45 ,44

45 ,44 ,12 Electric Cinema  
Odeon Camden 112  

 ,12 Odeon Leicester Square  
45 ,44

45 ,44 Renoir Cinema  
12 Vue  

ראו גם סרטים  
 Conan קונן דֹויל, סר ארתור

114 Doyle, Sir Arthur
קונצרטי־הטיילת של הבי.בי.סי 

 ,15 BBC Promenade Concerts
185 ,171 ,17

קֹוסֶטן סטריט, מגרש המשחקים 
 Causton Street של

69 Playground
 ,11 Coram׳s Fields קֹוראמ׳ז פילדז

 ,106 ,101 ,99 ,97 ,52 ,49 ,48
107

 Courtauld קֹורטֹולד, גלריית
93 Gallery

קֹורטֹולד, סטיבן ו־וירג׳יניה 
 Courtauld, Stephen and

205 ,Virginia  204
קיאקים 113

229 Kew Palace קיּו, ארמון
 ,53 ,17 ,11 Kew Gardens קיּו, גני

228-9 ,195 ,193
 Evolution בית האבולוציה  

228 House
 ,228 Palm House בית הדקלים  

229
חיפוש ביצי־פסחא 14  

מגרש המשחקים קָלייֶמרז אנד   
קריֶּפרז )גני קיּו( 195, 227, 228, 

229

217 Keats House קיטס, ביתו
217 Keats, John קיטס, ג׳ון

 King׳s Cross קינגס קרוס, תחנת
21 Station

 ,40 King׳s Road קינג׳ס רואד 
169

 climbing walls קירות טיפוס
12-13

קָלייֶמרז אנד קריֶּפרז, מגרש 
 Climbers )המשחקים )גני קיּו

 and Creepers playground
229 ,228 ,227 ,195

 Clink קלינק, מוזיאון בית־הכלא
149 ,145 Prison Museum

 Camden Lock קמדן לֹוק וילג׳
112 Village

 ,43 Camden Market קמדן, שוק
112-13 ,108 ,99 ,97

ֶקמלי סטריט, פארק הטבע 
 Camley Street Natural Park

107
 Canada קנדה, פארק כיכר

16 Square Park
 ,11 Kenwood House ֶקנוּוד האוס

216-17 ,214 ,17
חיפוש ביצי־פסחא 14, 216  

 picnic קונצרטי הפיקניק  
216 ,44 ,15 concerts

 Kensington ֶקנזינגטֹון, ארמון
 176 ,172 ,Palace 169

 Kensington ֶקנזינגטֹון, גני
185 ,172-5 ,171 ,Gardens 53

אלברט ממוריאל 172, 175  
המזרקה לזכרה של דיאנה,   

הנסיכה מוויילס 172, 174, 175
מגרש המשחקים לזכרה של   

דיאנה, הנסיכה מוויילס 11, 48, 
175 ,174 ,172 ,171 ,168-9 ,49

פסלו של פיטר פן 172, 174  
ראו גם הייד פארק  

 Kensington ֶקנזינגטֹון ָהיי סטריט
 40 High Street

ֶקנזינגטֹון, צ׳לסי וּבאֶטרסי 
 Kensington, Chelsea and

168-91 Battersea
אוכל ומשקאות 175, 180, 189  

הייד פארק, גני ֶקנזינגטֹון   
והסביבה 172-7

המיטב 170-1  
מגורים 247-50  

מוזיאון המדע והסביבה 178-85  
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ֶקנזינגטֹון, צ׳לסי וּבאֶטרסי, המשך
מוקדי עניין עיקריים 169  
פארק ּבאֶטרסי והסביבה    

186-91
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

187 ,179 ,173
קניות 173, 175, 179, 181, 187  

תחבורה 173, 179, 187  
קניונים

וואן ניו ֵצ׳יינג׳ 131  
ֶווסטפילד 41  

קניות 40-3
אפל סטור 88  

ּבלּומסֶּברי וריֶג׳נטס פארק 101,   
109

בתי כלבו וקניונים 41  
דיסני סטור 41, 42, 43, 89  

המליז 16, 17, 42, 63, 79, 81,   
85

הסיטי ואיסט ֶאנד 121, 129, 135  
ֶהרֹודס 11, 16, 17, 41, 169, 179,   

181
וואן ניו ֵצ׳יינג׳ 131  

ווסטמינסטר ו־ווסט ֶאנד 64, 72,   
89 ,87 ,85 ,81 ,79 ,75

חנויות בגדים 41, 85  
חנויות ספרים 42, 81  

חנויות צעצועים ומשחקים 42-3,   
89 ,85 ,81

מחוץ למרכז 197, 199, 207,   
227 ,221 ,215

סאֶת׳רק וסאות׳ בנק 144, 152,   
159

ֶסלפרידֶג׳ס 16, 17, 41, 175  
פֹורטנאם אנד ֵמייסֹון 74, 75  

ֶקנזינגטֹון, צ׳לסי וּבאֶטרסי    
187 ,181 ,179 ,175 ,173

קניון ֶווסטפילד 41  
רחובות קניות 40  

 Benjamin Pollock׳s Toyshop  
,43 ,42

89 ,41 Build-A-Bear Workshop  
85 Carry Me Home  

 ,42 Davenport׳s Magic Shop  
43

85 David & Goliath  
42 ,41 Early Learning Centre  

89 Eric Snook  
89 Games Workshop  

43 ,42 Golden Treasury  

43 ,41 John Lewis  
43 ,41 La Stupenderia  

43 ,42 Little Stinkies  
81 ,41 Mamas & Papas  

81 Marchpane  
43 ,41 Oh Baby London  

42-3 Playlounge  
43 ,41 Rachel Riley  

43 ,42 The Lion and Unicorn  
89 Tintin Shop  
81 TokyoToys  

שווקים ראו שווקים  
)ה(קציר של כפתורי הפנינה, 

 Pearly Harvest פסטיבל
17 ,15 Festival

 Crabtree Fields קֶרּבְטרי פילדז
104

 Cromwell, Oliver קרֹומֶוול, אוליבר
56

 Crystal Palace קריסטל ּפאלאס
224-5

 Crystal קריסטל ּפאלאס, מוזיאון
225 Palace Museum

קריסטל ּפאלאס, מועדון הכדורגל 
51 ,50 Crystal Palace FC

 Crystal קריסטל ּפאלאס, פארק
224-5 ,223 ,195 Palace Park

 Dinosaur חצר הדינוזאורים  
225 ,195 Court

קריקט 50, 51
 Cartoon קריקטורות, מוזיאון ל

103 ,99 ,45 Museum
קתדרלות ראו כנסיות וקתדרלות

ר
ראגבי 51

 Raleigh, Sir ראלי, סר וולטר
123 Walter

102 Russell Square ראֶסל, כיכר
 Rose )רֹוז, תיאטרון )קינגסטון

237 ,12 Theatre
103 Rosetta Stone רֹוֶזָטה, אבן

51 Rosslyn Park רוזלין, פארק
רוחות רפאים 91, 213, 233, 236, 

241
139 Rotunda Garden רוטונדה, גן

 Royal Albert רויאל אלברט הול
185 Hall

הּפרֹוְמס 171  
שירת מזמורי חג המולד 16, 17  

 Royal Festival רויאל פסטיבל הֹול
165 ,164 ,44 Hall

רולרבליידס 13
street- רולרבליידס, החלקה ב

14 skating
רומאים 54, 118-19, 124, 125, 

133
רומי, מקדש )פארק ווינדזור גרייט( 

240 Roman temple
ריֶג׳נטס סטריט, אורות חג המולד 

 Regent׳s Street, Christmas של
17 ,16 Lights

 ,53 Regent׳s Park ריֶג׳נטס, פארק
112 ,97

אגם הסירות 11, 96-7, 112  
 Holme בימת התזמורת הום גרין  

112 Green bandstand
112 ,98 The Hub ֶדה האּב  

החי והצומח 112, 113  
היריד הירוק של לונדון 15, 17  
התיאטרון הפתוח 11, 15, 17,   

112 ,98 ,47 ,45
יריד האמנות ְפריז 98  

מגרשי המשחקים 111, 112  
פעילויות עונתיות 98, 112  

ראו גם ּבלּומסֶּברי וריֶג׳נטס   
פארק

 Regent׳s Canal ריֶג׳נטס, תעלת
98

השביל לגדתה של התעלה   
111 Towpath Trail

 Ravenscourt ֵרייֶבנזקֹורט, פארק
17 ,16 Park

 Ripley׳s ריפלי׳ז האמינו או לא
84-5 Believe It Or Not

 ,195 ,194 Richmond ריצ׳מונד
232-3 ,226

 Richmond Park ריצ׳מונד, פארק
233 ,232 ,226 ,195 ,53 ,52
 Richmond ריצ׳מונד, תיאטרון

12 Theatre
55 Richard III ריצ׳רד השלישי

רכבת 21
tube רכבת תחתית

אל נמל התעופה וממנו 20, 21  
תחבורה בלונדון 22-3, 25  
216 Rembrandt רמברנדט

 Wren, Sir ֶרן, סר כריסטופר
 Christopher

236 ,200 ,131 ,128 ,124 ,57 ,56  
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55 Reformation רפורמציה
 Repton, ֶרּפטֹון, המפרי
216 ,102 Humphrey

ש
 View from The Shard שארד, נוף

156
 ,47 ,45 Kids Week שבוע הילדים

62
שביל הליכה לזכרה של דיאנה, 

 Diana Princess הנסיכה מוויילס
 ,174 of Wales Memorial Walk

175
שווקים 43

שוק ּבֹורֹו 43, 141, 142, 143,   
150 ,146 ,145

שוק ברודוויי 209  
שוק גריניץ׳ 194, 196, 198, 199   

שוק ליֶדנהֹול 119, 124  
שוק סּפיטלפילדז 118, 138-9  

שוק ּפֹורטֹוֶּבלֹו רואד 43, 175  
שוק ֶּפטיקֹוט ֵליין 43, 138, 139  

שוק קמדן 43, 97, 99, 108,   
112-3

ראו גם קניות  
שחייה 51

שיט 24-5 141, 161, 199
מווינדזור 239  

 Shakespeare, שייקספיר, וויליאם
150 ,147 ,146 ,133 William
שייקספיר, תיאטרון הגלֹוּב של 

 ,13 ,Shakespeare׳s Globe 11
146-7 ,144 ,28 ,17

אודיטוריום 146  
הצגות לילדים 15, 45, 47  
סדנאות דרמה 142, 146  

עונת התיאטרון 146  
 WWT שמורת הביצה של לונדון

 ,London Wetland Centre 53
,230 ,227 ,195

 Discovery מרכז התגליות  
230 Centre

 New Year׳s ה(שנה החדשה, ערב(
16 Eve

 New ה(שנה החדשה, תהלוכת(
17 ,16 Year׳s Day Parade

שעון 32
שעות פתיחה 32

)ה(שריפה הגדולה של לונדון 
 ,56 ,55 Great Fire of London

131 ,125 ,124

 Sherlock שרלוק הולמס, מוזיאון
114-15 Holmes Museum

ת
תאילנדי, אוכל 36-7

תחבורה
ּבלּומסֶּברי וריֶג׳נטס פארק 101,   

109
בלונדון 22-5  

הגעה ועזיבה 20-1  
הסיטי ואיסט ֶאנד 121, 129, 135  
ווסטמינסטר ו־ווסט ֶאנד 64, 72,   

87 ,79
טיולי־יום 237, 238, 240, 241  
מחוץ למרכז 197, 207, 215,   

227 ,221
סאֶת׳רק וסאות׳ בנק 144, 152,   

159
ֶקנזינגטֹון, צ׳לסי וּבאֶטרסי 173,   

187 ,179
תחפושות 143-4

תיאטראות ואולמות קונצרטים
203 O2 Arena  

אֹולד ויק 12  
בית האופרה המלכותי 12, 13,   

90-1 ,63 ,61 ,44
ּברּביֶקן סנטר 44, 118, 138, 139  

45 ,44 The Scoop ֶדה סקּוּפ  
האקני אמפייר 12  

ההצגות והתיאטראות הטובים   
ביותר 46-7

התיאטרון הלאומי 13, 45, 46, 47  
התיאטרון המלכותי דרּורי ֵליין   

91 ,63 ,47 ,45 ,13
התיאטרון הפתוח של ריֶג׳נטס   

פארק 11, 45, 47, 98, 112
וויגמֹור הֹול 44, 45  

טרייסיקל 12  
ליליאן בייליס סטודיו 12  

סאות׳ בנק סנטר 44, 142, 143,   
164

 Puppet סירת תיאטרון־הבובות  
 ,98 ,97 ,47 ,46 Theatre Barge

111
צ׳יֶקנֶשד 12  

קווין אליזבת הֹול 164  
קוליסיאום 12  

רויאל אלברט הול 16, 17  
רויאל פסטיבל הֹול 44, 164, 165  

תיאטרון הגלֹוּב של שייקספיר   
 ,142 ,47 ,45 ,28 ,17 ,15 ,13 ,11

146-7 ,144 ,143

תיאטרון ֶהף מּון לצעירים 46, 47  
תיאטרון וסטודיו ניו ווימבלדון 12  

תיאטרון יּוניקֹורן 47, 147  
תיאטרון ליטל אנג׳ל 46, 47  

תיאטרון ליריק האֶמרסמית׳ 46,   
47

תיאטרון ּפֹולָקה 46, 47, 232  
תיאטרון ּפיקֹוק 12  

תיאטרון רֹוז )קינגסטון( 12, 237  
תיאטרון ריצ׳מונד 12  

)ה(תיאטרון המלכותי דרּורי ֵליין 
 ,13 Theatre Royal Drury Lane

91 ,63 ,47 ,45
תיאטרון־בובות

יריד מאי ופסטיבל תיאטרון־  
 May Fayre and Puppet הבובות

17 ,14 Festival
 Theatre  סירת תיאטרון־הבובות  
 ,98 ,97 ,47 ,Barge Puppet 46

 111
ּפאנץ׳ אנד ג׳ודי 15, 17, 88, 89  

 Thames ֵת׳יימז ּבאִרֶייר, פארק
205 Barrier Park

 Thames Festival ֵת׳יימז, פסטיבל
45 ,17 ,15

122 Crown Jewels תכשיטי הכתר
Thames, River תמזה, נהר

גשר ווסטמינסטר אל גשר   
ּבלאקפַרֶיירז 26-7

גשר סאֶת׳רק אל מעגן סיינט   
קתרין 28-9

שיט מווינדזור 239  
תחבורה 24-5, 28  

161 London Duck Tour  
199 Meridian Duck Tours  

161 ,141 RIB-boat tour  
233 Thames Path תמזה, שביל

 Girl Guides תנועת הצופות 
225

)ה(תעלות של לונדון, מוזיאון 
 ,16 London Canal Museum

107 ,17
 Great ה(תערוכה הגדולה(

 ,178 ,169 ,57 1851 Exhibition
224

תפוזים ולימונים, תפילה )סיינט 
 Oranges and )קֶלֶמנט ֵדיינס

 Lemons Service
17 ,14  

תקשורת 32, 33
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שמות מסחריים
 BFI IMAX ּבי.אף.איי. איימקס 

163
43 ,41 John Lewis ג׳ון לואיס

 ,42 ,41 Disney Store דיסני סטור
89 ,43

 Fortnum & פֹורטנאם אנד ֵמייסֹון
75 ,74 Mason

35 ,34 Apex
242 At Home in London

 ,42 Benjamin Pollock׳s Toyshop
89 ,43

13 Bloomsbury Bowling
48-9 Bramley׳s Big Adventure

 Brentford Fountain Leisure
228 ,51 Centre
35 BridgeStreet

 ,41 Build-A-Bear Workshop 
89

205 ,51 Centre
35 Cheval Residences

43 ,42 Children׳s Bookshop
203 ,12 Cineworld

35 Citadines
 ,44 ,12 Clapham Picture House

45
49 ClownTown

35 ,34 Crowne Plaza

 ,42 Davenport׳s Magic Shop 
43

42 ,41 Early Learning Centre
45 ,44 ,12 Electric Cinema

89 Eric Snook
35 Expedia

35 Fraser Place
49 Gambado, Chelsea

89 Games Workshop
13 Hollywood Bowl

35 Home Base Holidays
35 Home Exchange

35 Home Link
35 ,34 Ibis

35 Intervac
Kids Rollerblading Lessons 13

43 ,41 La Stupenderia
35 lastminute.com

35 Late Rooms
 London Bicycle Tour Company

161
161 London Duck Tour

242 London Home to Home
242 London House

13 LondonSkaters
81 ,41 Mamas & Papas

81 Marchpane

199 Meridian Duck Tours
35 MiNC

35 ,34 Novotel
203 O2 Arena

112 Odeon Camden
 ,44 ,12 Odeon Leicester Square

84 ,45
43 ,41 Oh Baby London

 ,227 Original Maids of Honour
228

35 ,34 Park Plaza
42-3 Playlounge

13 Playscape
175 ,51 ,50 Queens Club

45 ,44 Renoir Cinema
245 ,35 SACO

239 Salters Steamers
13 Sandown Active Sports

27 Savoy Hotel
171 ,51 Serpentine Lido

147 The George Inn
89 Tintin Shop
81 TokyoToys
35 Travelocity

12 Vue cinemas
 Woolwich Waterfront Leisure

205 ,51
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