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לראות את קתדרלת סנט פול )ראו עמ׳ 174( 
בזווית מושלמת לצילום ולהמשיך משם 

לתחנת הכוח הישנה והענקית כדי להתפעל 
מאמנות בת־זמננו )או לתהות על טיבה(. עלו 
לתצפית מהקומה האחרונה באגף בלווטניק 

שבמוזיאון ומכאן המשיכו אל בית־הקפה 
של המוזיאון )גם מכאן יש נוף נאה(. כעת, 

כשאתם שבעים ומרוצים המשיכו עם עיקול 
הנהר לאורך שביל התמזה, בדרך אל סאות׳ 

בנק )ראו עמ׳ 216(. עשו הפסקה קצרה 
תחת לגשר ווטרלו כדי לצפות במחליקי 

הסקייטבורד ולעיין בספרים בדוכן יד-שנייה 
הפופולרי, ואז הצטרפו אל העומדים בתור 

ללונדון ַאיי )ראו עמ׳ 226(. ברוב ימות השנה 
המקום פתוח לפחות עד שמונה בערב.

ערב
צפויה לכם הליכה של חצי שעה לאורך הנהר 

בחזרה לסאֶת'רק )ראו עמ׳ 202( שם תוכלו 
לאכול ארוחת ערב קלה באחת מהמסעדות 

 Roast הרבות באזור. נסו לסעוד במסעדת
שבשוק ּבֹורֹו )ראו עמ׳ 212( ואז סיימו את 
היום עם בירה ב-George Inn )ראו עמ׳ 

211(. הפאב הרב מפלסי הוא האחרון מסוגו 
השוכן במבנה מהמאה השבע־עשרה.

בוקר
טיול לאורך הנהר מאפשר לכם לכלול פעילויות 

רבות ביום אחד בלי לנסוע רחוק או להסתמך 
על תחבורה ציבורית. התחילו בבאטלר׳ס וֹורף 

)s Warf׳Butler( הסמוך לגשר מצודת לונדון 
)ראו עמ׳ 186(. תוכלו לאכול ארוחת בוקר 

נחמדה באחת מהמסעדות הטובות הפונות 
לנהר. משם טפסו לגשר המפורסם שיוביל 
אתכם אל מצודת לונדון )ראו עמ׳ 178( שם 
תוכלו לצלול במשך כמה שעות אל מעמקי 
ההיסטוריה והשערוריות של בית המלוכה. 

נראה שכבר הגיעה השעה לארוחת צהריים. 
לכו לאורך הנהר ועלו לגשר לונדון, בדרככם 

חזרה אל סאות׳ בנק. תוכלו ליהנות שם מאוכל 
רחוב טעים או לבקר בשוק ּבֹורֹו ולהרכיב 

לעצמכם פיקניק גורמה )ראו עמ׳ 211(. 

אחר צהריים
טיילו בנחת ברחובות סאֶת'רק תוך שאתם 

חולפים על פני הגולדן היינד — העתק הספינה 
האנגלית הראשונה שהקיפה את העולם, 

בהנהגת פרנסיס דרייק — ודרך רחוב קלינק. 
אתם כבר קרובים מאוד אל תיאטרון הגלֹוּב 

של שייקספיר )ראו עמ׳ 208( ואל טייט 
מודרן )ראו עמ׳ 206(. מגשר המילניום תוכלו 

24 שעות
1

2

3

4

1 מבט אל גשר מצודת לונדון, 
אחד האתרים המוכרים בעולם

2 טייט מודרן, במבנה שהיה 
בעבר תחנת כוח

3 קתדרלת סנט פול

4 לונדון ַאיי

בלונדון יש הרבה מה לראות ומה לעשות ולפעמים קשה לדעת מאיפה 
להתחיל. כדי לעזור לכם למצות את המיטב מביקורכם ריכזנו עבורכם 

כמה מסלולי טיול בעיר.

זוהי לונדון מסלולים מומלצים
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יום 2
בוקר את ארוחת הבוקר שלכם תוכלו לאכול קרוב 
מאוד לכיכר טרפלגר, ב-Café In the Crypt השוכן 

בקומה התת-קרקעית )קריפטה( של כנסיית 
סנט מרטין אין דה פילדס. מעבר לכביש תוכלו 
לבקר בגלריה הלאומית )ראו עמ׳ 106( ולראות 

את אחד מאוספי האמנות הנפלאים בעולם. 
באחד מבתי־הקפה הרבים שבסוהו הסמוכה 

תוכלו לאכול ארוחת צהריים קלה וטעימה. 

אחר צהריים מכאן תוכלו לפסוע בין העצים 
בשדרת המֹול הרחבה, המובילה מכיכר טרפלגר 

הישר אל ארמון בקינגהאם )ראו עמ׳ 90(; לחלופין, 
פנו לדרך המתפתלת מעט העוברת בפארק סנט 

ג׳יימס המרהיב, שבו תחלפו על פני שקנאים 
באגם ותעלו לגשר הכחול ממנו אפשר לצלם 
תמונות נהדרות של הארמון. באוגוסט תוכלו 
לבקר בחדרי הארמון עצמם, הפתוחים לקהל 

רק בקיץ, כשהמלכה שוהה בסקוטלנד. בשאר 
השנה תוכלו להתפעל מאוסף האמנות המרשים 

בגלריית המלכה או מכרכרות הפאר באורוות 
המלכותיות. לאחר הביקור בארמון, מעברה 

 Constitution( השני של גבעת קונסטיטיושן
Hill(, תוכלו לשכור אופניים ולסיים את היום 

ברכיבה ברחבי ַהייד פארק )ראו עמ׳ 257(.

ערב השיבו את האופניים לתחנת העגינה 
בַנייטסּברידג' ועלו לקו Piccadilly של הרכבת 
התחתית כדי להגיע לקֹוֶבנט גארדן התוססת 
)ראו עמ׳ 122(. באווירה המיוחדת של הכיכר 

תוכלו ליהנות ממופעים של אמני רחוב ולאחר 
מכן ללכת לאכול ארוחת ערב בליווי מוזיקלי 
 Drury( שברחוב דרורי Sarastro במסעדת

Lane( המשמש בית לכמה מתיאטראות 
החשובים בלונדון. סיימו את הערב במרפסת 
בית־הקפה בבית סֹוֶמרֶסט, שם תוכלו ליהנות 

מבר משקאות ומנוף נאה של התמזה.

יום 1
בוקר תוכלו לאכול ארוחת בוקר בפאר אר־דקו 

במסעדת St Pancras Grand שבתוך תחנת 
סנט ָּפנקֶרס. מרחק הליכה קצר משם נמצא 
רובע קינג׳ס קרוס )ראו עמ׳ 160(, שהשיפוץ 
והחידוש שעבר לאחרונה הפכו אותו למרכז 

העצמאי החדש ביותר בלונדון. בפארק הטבע 
של רחוב קמלי תוכלו לעצור למנוחה )ראו עמ׳ 

165( בשמורת טבע בשח של כ-8 דונם בתוך 
העיר, ומשם להמשיך על השביל המתפתל 

לאורך תעלת ריֶג'נט עד שתגיעו אל שוק 
ֶקמֶדן הנודע )גם לשמצה, ראו עמ׳ 168(. 

בשוק תוכלו לפשפש בדוכנים עם פריטים 
מוזרים ויוצאי דופן ועל הדרך לאכול צהריים. 

אחר צהריים בתחנת הרכבת התחתית 
 Northern Line-עלו ל Camden Town

אל רציף התמזה )Embankment(. מרחק 
כ-600 מ׳ משם לאורך הגדה הצפונית של 
הנהר תמצאו את בתי הפרלמנט )ראו עמ׳ 

76( שהם ממוקדי העניין המרכזיים בלונדון. 
300 מ׳ משם, שוכן ֶווסטמינסֶטר ֶאּבי העתיק, 

מבנה מעורר יראת כבוד )ראו עמ׳ 72(.

ערב במעלה ווייטהֹול תחלפו על פני מעונו 
הרשמי של ראש הממשלה הבריטי ברחוב 
דאונינג 10 )ראו עמ׳ 81( וכשתתקרבו לכיוון 

כיכר טרפלגר )ראו עמ׳ 114(, תראו את 
הסנוטף )תמונה 2(. מהכיכר המשיכו לטייל 

להנאתכם בצ׳יינטאון שוקקת החיים )ראו 
עמ׳ 112( ומשם עד לסוהו, אזור המסעדות 
האקלקטי והתוסס ביותר של הווסט אנד. 

אם תכנסו לאכול ב-Castia Andina תוכלו 
להתרשם מהשיגעון הקולינרי העדכני של 
לונדון — ארוחת טאפאס פרואנית טעימה. 

 Ronnie מועדון הג׳ז הלונדוני המצוין
s׳Scott מצוי כמה מאות מטרים משם.

יומיים

1

2

3

4

1 סירות תעלה בפיתולי תעלת 
ריֶג'נט

2 הסנוטף

3 שוכרים אופניים בַהייד פארק

4 אומן רחוב בקֹוֶבנט גארדן

זוהי לונדון מסלולים מומלצים
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שבוע
ערב צאו לארוחת ערב באווירה רגועה באחד 

הפאבים המצוינים בהאמּפסֶטד. אפשרות 
אחת היא פאב Holly Bush )ראו עמ׳ 295(.

יום 5
בוקר סעו לכיוון דרום אל כפר דאליץ׳ 

ובקרו בגלריה לאמנות דאליץ׳ הטובלת 
בגנים ירוקים )ראו עמ׳ 325(.

 West אחר הצהריים עלו לרכבת בתחנת
Dulwich אל בריקסטון הדינאמית. מומלץ 

לעשות סיבוב מלא בשני השווקים המקורים 
– בריקסטון וילאג׳ ומרקט רואו, ואז להחליט 

היכן לאכול ארוחת צהריים מאוחרת.
ערב הישארו מעט בבריקסטון — תוכלו 

להאזין למוסיקה חיה באחד מהמועדונים שם, 
לצפות בסרט בקולנוע Ritzy או פשוט לתפוס 
פינה וליהנות בפופ בריקסטון — מתחם שלם 

העשוי מכולות ובו דוכני אוכל-רחוב רבים, 
ברים והזדמנות לערוך היכרות עם יוזמות 

עסקיות קהילתיות חדשניות הפועלות שם. 

יום 6
בוקר ביליתם את השבוע בהליכה וכעת 
אתם יכולים לעלות על הרכבת בתחנת 

Waterloo שבלונדון ולהגיע אל גשר קיו. מרחק 
הליכה קצר משם נמצאים הגנים הבוטניים 

יום 1
בוקר התחילו את היום במגדל שארד, אין 

מקום טוב ממנו לתצפית על העיר )ראו עמ׳ 
212(. כשתרדו בחזרה לרחוב, טיילו בסמטאות 

מרוצפות האבן של סאֶת'רק ואכלו ארוחת 
צהריים קלה בשוק ּבֹורֹו )ראו עמ׳ 211(.

אחר צהריים לכו לכיוון מערב לאורך שביל 
התמזה וקפצו לביקור בטייט מודרן )ראו עמ׳ 

206( כדי לשוטט באולמות רחבי-הידיים 
ולראות מה חדש בעולם האמנות המודרנית.

ערב סיימו את היום במרכז סאות׳ בנק )ראו עמ׳ 
220( שם תוכלו לעלות לסיבוב בלונדון ַאיי ולאחר 

מכן למצוא מקום לארוחת ערב או לישיבה בבר.

יום 2
בוקר בחרו לכם אחד מבין שלושת המוזיאונים 
הטובים בעיר: המוזיאון לטבע )ראו עמ׳ 248(, 

מוזיאון המדע )ראו עמ׳ 250( או מוזיאון ויקטוריה 
ואלברט )ראו עמ׳ 244(. בכל אחד מהם אפשר 
לבלות יום שלם, אך מאחר שהכניסה אליהם 

חופשית, יכול להיות שתרצו לחלק את זמנכם 
בין שניים מהם או אולי אף בין שלושתם.
אחר צהריים צאו לפיקניק בַהייד פארק 

הסמוך )ראו עמ׳ 257( ומשם המשיכו לבלות 
את אחר הצהריים באחד מהמוזיאונים.

ערב צאו ליהנות מהופעה באלברט הול 

)ראו עמ׳ 252( האלגנטי והמהודר, בתנאי 
שהזמנתם כרטיסים מראש כמובן.

יום 3
בוקר לכו לכיוון מזרח אל הסיטי 

ולמדו על ההיסטוריה של עיר הבירה 
במוזיאון לונדון )ראו עמ׳ 183(.

אחר צהריים מצאו מקום לארוחת הצהריים, 
בשוק ליֶדנהֹול הקיים מזה מאות שנים )ראו 

עמ׳ 188( ולאחר מכן עלו לרכבת הקלה 
של דֹוקלנד וסעו אל גריניץ׳ )ראו עמ׳ 298( 

להיכרות עם היסטוריה ימית בת מאות שנים.
ערב טיילו במעלה אחת הגבעות בפארק 

גריניץ׳ כדי ליהנות מהנוף בשקיעה. 

יום 4
בוקר עלו לרכבת התחתית וסעו לכיוון 

צפון כדי ליהנות מהאווירה האלטרנטיבית 
בשוק ֶקמֶדן )ראו עמ׳ 168(. טיילו בין 

הדוכנים עד לשעת צהריים ואז סעדו 
צהריים באחד המקומות הרבים שם.

אחר צהריים המשיכו את היום בביקור 
בפרוורים הכפריים הציוריים ַהייֵגייט 

והאמּפסֶטד. טיילו בשדות הפתוחים )ראו 
עמ׳ 290( שמקשרים בין שני הכפרים 

ובבית הקברות בַהייֵגייט )ראו עמ׳ 292(.

המלכותיים המרהיבים בקיו )ראו עמ׳ 318(. 
אחר צהריים צאו לטיול רגוע בשביל הנהר 

ותגיעו אל העיר היפה ריצ׳מונד )ראו עמ׳ 
329( שלגדותיו. תוכלו לקחת אתכם ארוחת 

צהריים קלה לדרך או לשבת לפיקניק 
באחת הפינות במרחבי פארק ריצ׳מונד.

ערב המשיכו להסתובב בקרבת נהר תמזה ועם 
רדת הערב שבו לארוחה במסעדה על גדת הנהר.

 
יום 7

בוקר שוק קולומביה רואד )ראו עמ׳ 200( 
פתוח ביום א׳ בבוקר בלבד וכדאי לבקר בו 

גם אם אינכם מעוניינים לקנות פרחים. תוכלו 
לראות שם את מוכרי הפרחים המכונים נערי 

המריצה, על שם המריצות ששימשו בעבר 
בעלי דוכנים ולשמוע אותם מתפארים בתצוגות 

הפרחים וענפי הירק המרשימות שלהם.
אחר צהריים צאו לבדוק מה מתרחש בָּברּביָקן 

)ראו עמ׳ 182( או בריץ׳ מיקס )ראו עמ׳ 200(. 
אלו שני מרכזי תרבות ואמנות שבהם תמיד יש 
מה לראות — סרטי קולנוע, תערוכות והרצאות.
ערב בלו את הערב בשֹורדיץ׳ - שכונה שפשוט 
אסור לפספס. יש בה מקומות אופנתיים לרוב 
בהם אפשר לאכול, לשתות וליהנות. ובקרו גם 

בבריק ליין )ראו עמ׳ 197(, בירת הקארי של 
לונדון.

1 שוק ליֶדנהֹול

2 מרכז סאות׳ בנק בשמש

3 דוכני האוכל בשוק ֶקמֶדן

4 גני ארמון ֶהמּפטֹון קֹורט

5 שוק הפרחים קולומביה רואד

זוהי לונדון מסלולים מומלצים
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מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי. 

א
אדריכלות 11

לונדון למעלה על הגג 50-51  

אוטובוס 338

בינעירוני 337  

אוטובוסים בינעירוניים 337

338 Oyster Card אויסטר קארד

אוכל ומשקאות

אוכל-פאבים 43  

חמשת מרכזי אוכל הגדולים   
בלונדון 57

לונדון לאוהבי אוכל 7–56  

ראו גם פאבים וברים; מסעדות  

187 ,141 Old Bailey אֹולד ֵּביילי

229 Old Vic, The אֹולד ויק

 Old אֹולד סּפיטלפילדס, שוק
196 ,49 Spitalfields Market

 Old אֹולד קֹומּפטֹון, רחוב
117 Compton Street

אולימפיים, משחקים

הפארק האולימפי המלכה   
אליזבת 38, 13–312

 Old אולם הניתוחים הישן
210 Operating Theatre
אולמות איגודי המסחר של 

185 City’s Livery Halls הסיטי

אולפני האחים וורנר, סיור, 
מאחורי הקלעים של הארי 

פוטר 21–320

 Osterley אֹוסֶטרלי פארק האוס
330 Park House

אופניים 339

פארק האופניים של עמק לי   
312

אופרה 46, 125, 129

 Royal ה(אופרה המלכותית, בית(
131 ,125 ,122 Opera House

 Oxford Street אוקספורד, רחוב
282 ,48

 Royal ה(אורוות המלכותיות(
91 Mews

 Orleans House אורליאן, גלריית
329 Gallery

אזור לונדון 25, 31–310

מסעדות 321, 328  

מפה 311  

פאבים וברים 322, 331  

איזלינגטֹון ראו קינגס קרוס, ֶקמֶדן 
ואיזלינגטֹון

אינטרנט אלחוטי 341

אינטרנט, אתרים 341

 ,136 Inner Temple איֶנר ֶטמֶּפל
137

)ה(איצטדיון האולימפי 313

אירועים למעלה על הגג 51–50

 Inns of Court אכסניות המשפת
144–5 ,136–7

ראו גם הֹולּבֹורן ואכסניות   
המשפט

244 ,34 Albert אלברט, הנסיך

אלברט ממוריאל 253, 259  

 Albert אלברט ממוריאל
259 ,253 Memorial

153 Elgin, Lord ֶאלגין, לורד

אליזבת השנייה, המלכה 
94 ,34 Elizabeth II

ארמון בקינגהם 91–90  

ארמון ֶקנזינגטֹון 256  

הכתרתה 73, 75  

שישים שנה לעלותה לכס   
המלוכה 312

אלכוהול 334, 41–340

 Alexandra אלכסנדרה, ארמון
322–3 Palace

 Eltham Palace ֶאלת'אם, ארמון
324

אמבולנסים 340

 Emirates Air אמירויות, רכבל
306 Line

 Institute אמנות בת־זמננו, מכון
96 of Contemporary Arts
אמנות, האקדמיה המלכותית 

 Royal Academy of Arts
100 ,92–3

אמנות, המכללה המלכותית 
 ,252 Royal College of Art

258
 Angel אנג׳ל איזלינגטֹון

169 Islington

 Foundling אסופים, מוזיאון
156–7 Museum

ֶאסטֹוריק, אוסף אמנות איטלקית 
 Estorick Collection מודרנית
168 of Modern Italian Art

אפילקציות 341

 Apsley House ָאּפסלי, בית
98–9

169 Upper Street ָאֶּפר, רחוב

אקלים 334

ארמונות

 Alexandra ארמון אלכסנדרה  
322–3 Palace

 Eltham Palace ארמון ֶאלת'אם  
324

 Buckingham ארמון בקינגהם  
90–91 Palace

 Palace of ארמון ֶווסטמינֶטר  
80 ,76–7 Westminster

 Lambeth 'ארמון לאמֶּבת  
229 Palace

 St James’s ארמון סנט ג'יימס  
101 ,100 ,94 Palace

 Fulham Palace ארמון פּולהם  
331

 ,35 Kew Palace ארמון קיּו  
271

 Kensington ארמון ֶקנזינגטֹון  
256 Palace

 Hampton המּפטֹון קֹורט  
314–17 ,40 ,35 Court

ָארֶסלֹור מיטאל אֹורּביט, מגדל 
312 ArcelorMittal Orbit

אשרה 334

ב
 Battersea Park ּבאֶטרסי, פארק

238–9
ּבאֶטרסי ראו צ׳לסי וּבאֶטרסי

 Battersea ּבאֶטרסי, תחנת הכוח
239 Power Station

 Bunhill Fields ּבאנהיל פילדס
197

ּבאּפס שרי סוואמינראיאן מאנדיר 
 BAPS Shri Swaminarayan

323 ,322 ,32 Mandir
 ,293 Burgh House ּבאֶרה, בית

297

 Bedford Square ֶּבדפֹורד, כיכר
158

 ,35 Boleyn, Anne בולין, אן
328 ,228 ,180

129 Bond, James ּבֹונד, ג׳יימס

 ,10 Borough Market ּבֹורֹו, שוק
215 ,211 ,57

 Royal ה(בורסה המלכותית(
191 ,184 Exchange

בטיחות 

אזהרות מסע 334  

ביטחון אישי 340  

בידור

אֹולד ויק 229  

ארץ התיאטרון 12, 129  

בית האופרה המלכותית 122,   
131 ,125

ּברּביקן סנטר 3–182  

הגלֹוּב של שייקספיר 9–208,   
214

306 O2 היכל  

המכון הבריטי לקולנוע בסאות׳   
בנק 223

הקולוסאום של לונדון 129  

התיאטרון הלאומי 220, 222,   
229 ,227

התיאטרון המלכותי דרּורי ֵליין   
131 ,125

התיאטרון של סם ָווָנֵמייֶקר   
209 ,208

וויגמֹור הֹול 283  

ילדים 53  

לונדון להופעות חיות 46-7  

לונדון לחובבי סרטים 44-5  

לונדון למעלה על הגג 50-51  

מרכז סאּות׳בנק 65, 23–220  

ֶּפרֶסל רּום 220, 223  

קויין אליזבת׳ הול 220, 223  

קינגס ּפֵלייס 165  

רֹוז ּפלייהאּוס 211   

רויאל אלברט הול 7–46, 64,   
258 ,252–3

רויאל פסטיבל הֹול 220, 221,   
223 ,222

ריץ׳ מיקס 1–200  

תיאטרון סאבוי 126  

85 ,80 ,76 Big Ben ביג בן

ביטוח 335

ביטחון אישי 340

178–9 Beefeaters ּביְפאיֶטרז

 Queen’s בית המלכה, גריניץ׳
309 ,304 House

213 ,40 City Hall בית העירייה

 Old בית ממכר עתיקות
 ,139 Curiosity Shop, The

144
בית ֵריינֶג'רז - אוסף ֶוורֶנר 
 Ranger’s House – the

305 Wernher Collection
בית־החולים המלכותי בצ׳לסי 

238 Royal Hospital Chelsea
ּבלּומסֶּברי ופיצרֹובָיה 

 Bloomsbury and Fitzrovia
146–59 ,36 ,19

מסלול הליכה קצר: ּבלּומסֶּברי   
158-9

מסעדות 157  

מפה 9–148  

פאבים וברים 157  

קניות 155  

ּבלּומסֶּברי, חוג 55, 154, 293

 Bloomsbury ּבלּומסֶּברי, כיכר
159 ,154 Square

בלט 46, 125

ראו גם בידור  

 Bank בנק אֹוף אינגלנד, מוזיאון
 ,184 of England Museum

191
 Bankside ֶּבנקַסייד, גלריית

210–11 Gallery
ֶּבנקַסייד ראו סאֶת'רק וֶּבנקַסייד

 Buckingham בקינגהם, ארמון
96 ,90–91 Palace

 Barbican Centre ָּברּביָקן, מרכז
182–3

 Barbican Estate ָּברּביָקן, נחלה
183 ,182

 Brompton ּברֹומּפטֹון, כיכר
259 Square

 Brompton ּברֹומּפטֹון, כנסיית
259 ,252 Oratory

בריאות 340

ביטוח 335  

חיסונים 335  

ברים ראו פאבים וברים

197 ,32 Brick Lane ּבריק ֵליין

 Berwick ֶּבריק סטריט, שוק
116–17 Street Market
328 Brixton ּבריקסטֹון

 Burlington 'ברלינגטון, פאסאז
100 ,97 Arcade

 Bermondsey ֶּברמֹונדזי, רחוב
213 Street

 Royal בתי המשפט המלכותיים
145 ,141 Courts of Justice

 Houses of בתי הפרלמנט
85 ,76–7 ,64 ,13 Parliament

בתי מרקחת 340

בתי־קברות 53

 Bunhill Fields ּבאנהיל פילדס  
197

 Highgate Cemetery ַהייֵגייט  
292–3

הכנסייה העתיקה ובית הקברות   
 St Pancras של סנט ּפנקראס
 Old Church and Graveyard

164–5
בתי־קפה ראו מסעדות

בתים היסטוריים

אולמות איגודי המסחר של   
185 City’s Livery Halls הסיטי

 Osterley אֹוסֶטרלי פארק האוס  
330 Park House

 Albany אחוזת אֹולּבאני  
101 mansion

 Inns of אכסניות המשפט  
144–5 ,136–7 Court

 Admiral’s House בית אדמירל  
296

 Apsley House בית ָאּפסלי  
98–9

 ,293 Burgh House בית ּבּורג  
297

85 Dover House בית דֹוֶבר  

 Dennis בית ֶדניס ֶסֶוורז  
198 Severs’ House

328–9 Ham House בית האם  

 Holland House בית הולנד  
272 ,266

בית החולים המלכותי בית לחם   
 Bethlehem Royal לחולי נפש
227 Hospital for the Insane

אינדקס
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בתים היסטוריים, המשך

 Queen’s House בית המלכה  
309 ,304

 Banqueting בית הנשפים  
85 ,82 House

 Leighton House בית ֵלייטֹון  
272 ,267

 Mansion House בית מאנֶשן  
191 ,184

 Marble Hill בית מארּבל היל  
329 House

 Old בית ממכר עתיקות  
144 ,139 Curiosity Shop

 Marlborough בית מרלבורו  
96–7 House

 Sutton House בית סאטֹון  
323

 ,36 Syon House בית סאיֹון  
329

 Somerset בית סֹוֶמרֶסט  
124–5 House

 Spencer House בית ספנסר  
100 ,94

 Flamsteed בית פלאמסטיד  
303 House

 Fenton House בית ֶפנטֹון  
296 ,293

 Chiswick House בית צ'יזיק  
331 ,36

 Charlton House בית צ'רלטון  
323

 Chatham House בית ֶצ׳ָת׳ם  
94

 Clarence House בית קלרנס  
100

 Kenwood House בית ֶקנוּוד  
290–91

 Ranger’s House בית ֵריינֶג'ר  
305

בית תאגיד השידור הבריטי   
 Broadcasting House

280–81
בית־החולים המלכותי צ'לסי   

238 Royal Hospital Chelsea
 Dr ביתו של דוקטור ג'ונסון  

142 Johnson’s House
 Keat’s House ביתו של קיטס  

295
 Carlyle’s ביתו של ָקרָלייל  

235 House

 Burlington ֶּברלינגטֹון, בית  
92 House

188 Guildhall גילדהֹול  

גלריה ואחוזת ּפיְצֶהנֶגר   
 Pitzhanger Manor House

330 and Gallery
 Orleans גלריית אורליאן  

328 House
 Royal הבורסה המלכותית  

191 ,184 Exchange
המכללה הימית המלכותית   
 Old Royal Naval לשעבר

309 ,304–5 College
 Great )הפגודה הגדולה )גני קיּו  

319 Pagoda
 2 Willow 2 וילֹו רואד מס׳  

294 Road
חדרי המלחמה של צ׳רצ׳יל   

84 ,81 Churchill War Rooms
 Ye Olde ֶיה אֹולד ֶצ'ַשייר צ'יז  

142–3 Cheshire Cheese
 Elizabeth מגדל אליזבת  

80 ,76 Tower
 Jewel מגדל התכשיטים  

84 ,80 ,77 Tower
 Tower of מצודת לונדון  
178–81 ,35 London

סטאפֹורד ֶטראס מס׳ 18 18   
266 Stafford Terrace

85 Central Hall סנטרל הֹול  

פגודת השלום )פארק ּבאֶטרסי(   
239 Peace Pagoda

 Charterhouse ָצ'רֶטרהאוס  
189

רחוב ּפרינֶסֶלט מס׳ 19 19   
199 Princelet Street

 Battersea תחנת הכח ּבאֶטרסי  
239 Power Station

 Bankside תחנת הכח ֶּבנקַסייד  
206–7 power station

ראו גם קתדרלות; קפלות;   
כנסיות; ספריות; מוזיאונים 

וגלריות; ארמונות

ג
 Gabriel’s Wharf גּבריאל, רציף

228
 Golden גֹולדן ַהיינד השנייה

215 Hinde II

 Sir John ג׳ון סֹוֶאן, מוזיאון
138–9 Soane’s Museum

Jones, Inigo ג'ונס, איניגֹו

בית המלכה 304, 309  

בית הנשפים 82, 85  

בית צ'רלטון 323  

קֹוֶבנט גארדן 122  

קפלת המלכה 97  

 Johnson, ג'ונסון, סמואל
140 ,131 ,46 Samuel

ביתו של דוקטור ג'ונסון 142  

 Gatwick גטוויק, נמל־התעופה
337 ,336 Airport

188 Guildhall גילדהֹול

 National ה(גלריה הלאומית(
106–9 Gallery

חמש התמונות שאסור להחמיץ   
108

גלריית הדיוקנאות הלאומית 
 National Portrait Gallery

110–11
הרצאות בזמן ארוחת צהריים   

110

 The Queen’s גלריית המלכה
91 Gallery

)ה(גן הבוטאני המלכותי ראו גני 
קיּו

 London גן החיות של לונדון
278–9 Zoo

 Geffrye Museum ֶג'פרי, מוזיאון
 201

 Granary Square גראנארי, כיכר
165

 Grosvenor גרֹובֶנר, כיכר
99 Square

137 ,136 Gray’s Inn גַריי׳ס אין

97 Green Park גרין, פארק

 Greenwich גריניץ׳ וקאֶנרי וֹורף
 ,24 and Canary Wharf

298–309
מסלול הליכה קצר: גריניץ׳   

308-9

מסעדות 303  

מפה 301–300  

פאבים וברים 305  

קניות 303  

גריניץ׳, מנהרה להולכי־רגל 
 ,41 Greenwich Foot Tunnel

308 ,305
 Greenwich Park גריניץ׳, פארק

303
 ,41 London Bridge גשר לונדון

215
 ,40 Tower Bridge גשר המצודה

186 ,64 ,41

ד
דאּונינג, רחוב 81, 85

 Downshire Hill דאּונַשייר היל
235

דאליץ', גלריית התמונות 
 Dulwich Picture Gallery

325
 Dulwich Park דאליץ', פארק

325
 Trooping of the ה(דגל, מצעד(

82 ,58 ,34–5 ,11 Colour
דואר 341

 Postal Museum דואר, מוזיאון
156

 Dr דוקטור ג'ונסון, בית
142 Johnson’s House

 Diana, דיאנה, הנסיכה מוויילס
 ,176 ,94 Princess of Wales

256
מגרש משחקים לזכרה 3–52,   

256
 Dickens, Charles דיקנס, צ'רלס

235 ,142 ,139 ,137 ,110 ,54
מוזיאון צ'רלס דיקנס 54, 155  

 Dennis Severs’ ֶדניס ֶסֶוורז, בית
198 House
דרכונים 334

ה
 Hatton Garden האטֹון גארדן

 143
328–9 Ham House האם, בית

 Hampstead 'האמּפסֶטד הית
296 ,290–91 Heath

 Hampstead האמּפסֶטד וַהייֵגייט
286–97 ,24 and Highgate

מסלול הליכה קצר: האמּפסֶטד   
296-7

מפה 288-9  

פאבים וברים 295  

האֶמרסמית׳, גשר 
40 Hammersmith Bridge

 Hungerford האנֶגרפֹורד, גשר
222 ,41 Bridge
הארי פוטר 165

סיור באולפני האחים וורנר:   
מאחורי הקלעים של הארי 

פוטר 21–320

285 Harley Street הארלי, רחוב

 Hogarth, הֹוגארת', ויליאם
 ,189 ,115 ,114 ,109 William

329
ביתו של הֹוגארת' 331  

הוגנוטים 196, 199

הֹולּבֹורן ואכסניות המשפט 
 Holborn and the Inns of

132–45 ,18 Court
מסלול הליכה קצר: לינקולנ׳ס   

אין 144-5

מפה 134-5  

פאבים וברים 141  

קניות 142  

 ,53 Holland Park הולנד, פארק
272–3 ,266

ראו גם ֶקנזינגטֹון, פארק הולנד   
ונֹוטינג היל

198 Hoxton הֹוקסטֹון

 Horniman הורנימן, מוזיאון
324 Museum

החלקה על הקרח 

ארמון אלכסנדרה 323  

בית סאֶמרֶסט 125  

ַהייד פארק 257  

 High ַהיי סטריט ֶקנזינגטֹון
272 ,267 Street Kensington
 Highgate ַהייֵגייט, בית־הקברות

292–3 Cemetery
חמשה אנשים ידועים הקבורים   

כאן 293 

ַהייֵגייט ראו האמּפסֶטד וַהייֵגייט

 ,53 ,36 Hyde Park ַהייד פארק
257

 Hayward ֵהייוֹורד, גלריית
223 ,220 Gallery

306 O2 היכל

היסטוריה 65–60

 Heathrow הית'רֹו, נמל־התעופה
337 ,336 Airport
הכתרות 73, 75, 181

 Hampton Court המּפטֹון קורט
314–17 ,40 ,35

 Handel הנדל והנדריקס בלונדון
99 & Hendrix in London

הנחות

ילדים 53  

כרטיסים חופשיים 341  

תחבורה ציבורית 338  

תיאטרון 46, 115  

 Hunterian ָהנֶטריָאן, מוזיאון
144 ,139 Museum

329 ,62 Henry VII הנרי השביעי

ֶווסטמינסֶטר ֶאּבי 74  

 ,74 ,35 Henry VIII הנרי השמיני
189 ,95 ,82

ארמון סנט ג'יימס 94, 100  

גבעת הנרי השמיני 328  

גלריית הדיוקנאות הלאומית   
110

ַהייד פארק 257  

המּפטֹון קורט 17–314  

מקום הולדתו 304, 308  

פארק גרין 97  

שיריון 181  

49 ,48 Harrods ֶהרֹודס

ו
 Wallace וואלאס, אוסף

279 Collection
283 Wigmore Hall וויגמֹור הֹול

 Whitehall ווייטהֹול ו־ֶווסטמינֶטר
68–85 ,16 and Westminster

מלונות 80  

מסלול הליכה קצר: ווייטהֹול   
ו־ֶווסטמינֶטר 84-5

מפה 70-71  

ווייטצ'אֶּפל, גלריית 
198–9 Whitechapel Gallery
 ,58 ,39 Wimbledon ווימבלדון

324
ווימבלדון, מוזיאון הטניס 

324 ,58 ,39 Wimbledon
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ווימבלדון, מוזיאון טחנת הרוח 
 Wimbledon Windmill

324–5 Museum

 William ויליאם מֹוריס, גלריה
323 Morris Gallery

297 ,293 Well Walk ֶוול, סמטה

 Wellington Arch 'וולינגטון ארץ
98

 Wellcome ֶוולקאם, אוסף
156 Collection

 West End ווסט אנד, תיאטרון
47 ,12 Theatre

 Circus West ֶווסט ויֶלג׳, כיכר
239 Village

ֶווסטמינֶטר, קתדרלת 
 ,51 Westminster Cathedral

83

ֶווסטמינֶטר ראו ווייטהֹול ו־
ֶווסטמינֶטר

 Westminster ֶווסטמינסֶטר ֶאּבי
84 ,72–5 Abbey

טקס ההכתרה 73, 75  

תפילת ערב 72  

ֶווסלי, קפלה - המיסיון הֵלייזיאני 
 Wesley’s Chapel-Leysian

196 Mission

 2 Willow Road 2 וילֹו רואד מס׳
294

 ,34 Victoria ויקטוריה, המלכה
140 ,90 ,75 ,64

אֹולד ויק 229  

אלברט ממוריאל 253  

מוזיאון ויקטוריה ואלברט 244  

רויאל אלברט הול 253  

ויקטוריה ואלברט, מוזיאון 
 Victoria and Albert
259 ,244–7 Museum

 Victoria Park ויקטוריה, פארק
322 ,239

270 Little Venice ונציה הקטנה

ז
 Grant זואולוגיה, מוזיאון גָראנט
157 Museum of Zoology

ח
חגים לאומיים 335

חדר הקריאה )המוזיאון הבריטי( 
153 ,152 Reading Room

חיות בר 

ביצת וואלת׳אמסטֹו 37  

גן החיות לילדים )פארק   
ּבאֶטרסי( 239

גן החיות של לונדון 278-9  

חוות עירוניות 53  

סי לייף לונדון אקוואריום 222,   
227

פארק הטבע ברחוב ֶקמלי 37,   
165

חיי־לילה

סוהו 117  

ראו גם בידור; פאבים וברים  

 Changing חילופי המשמר, טקס
91 ,90 ,35 the Guard

חיסונים 335

חירום, מספרים 340

חניה 339

)ה(חצר הגדולה )המוזיאון 
 ,152 Great Court )הבריטי

153

ט
186 ,178 Tower Hill טאואר היל

 Natural History טבע, מוזיאון
258 ,248–9 ,34 Museum

חמשת המוצגים שאסור   
להחמיץ 248

טבק 334

338 ,64 Tube טיּוּב

78–9 Tate Britain ֵטייט ּבריֶטן

 ,65 Tate Modern ֵטייט מודרן
214 ,206–7

אמנות אינטראקטיבית 206  

טיסה

אל נמלי־התעופה ומהם 337  

הגעה ללונדון 336  

טיפים 340

טלפון 341

טלפונים ניידים 341

 Temple Bar ֶטמֶּפל בר, אנרטה
145 ,140–41 Memorial

 Knights ֶטמֶּפלרים, אבירים
145 ,137 ,136 Templar

טניס 39, 325

מוזיאון הטניס בווימבלדון 324  

79 Turner Prize טרנר, פרס

 Trafalgar Square טרפלגר, כיכר
114

ראו גם סוהו וכיכר טרפלגר  

י
 Ye Olde ֶיה אֹולד ֶצ'ַשייר צ'יז
311 ,142 Cheshire Cheese

 Jewish Museum יהודי, מוזיאון
169

יום א' של הזיכרון 
 ,59 Remembrance Sunday

81

336 Eurotunnel יורוטאנל

ילדּות, מוזיאון ויקטוריה ואלברט 
 V&A Museum of Childhood

201
ילדים, לונדון עם ילדים 3–52

)ה(ימי, המוזיאון הלאומי 
 National Maritime Museum

309 ,302–3

כ
כדורגל 9–38

כייסים 340

 Millennium כיפת המילניום
306 ,65 Dome

 All כל הנשמות, לנגם ּפֵלייס
281 Souls, Langham Place

כל הקדושים שליד המצודה 
 All Hallows by the )כנסייה(

186 Tower

כללי התנהגות 341

כנסיות

 Holy Trinity השילוש הקדוש  
259 Church

 Temple Church ֶטמֶּפל ֶצ׳רץ׳  
137

 All כל הנשמות, לנגם ּפֵלייס  
281 Souls, Langham Place

 All כל הקדושים שליד המצודה  
186 Hallows by the Tower

כללי התנהגות 341  

 Brompton כנסיית ּברֹומּפטֹון  
259 ,252 Oratory

כנסיית הקהילה סנט ֶמרילּבֹון   
 St Marylebone Parish

284 ,280 Church
 St כנסיית סנט ֶאֶת׳לדֶרָדה  
143 Ethelreda’s Church

ּכַרייסט ֶצ׳רץ׳ בסּפיטלפילדס   
 Christ Church, Spitalfields

199
 St סנט ֶאנדרּו , הֹולּבֹורן  
143 Andrew, Holborn

174 ,141 St Bride’s סנט ּבַרייד  

 St סנט ברתֹולֹוֵמיאֹו הגדול  
 Bartholomew-the-Great

187
 St סנט ג'ון, דאּונַשייר היל  

294 John’s Downshire Hill
 St סנט ג'ון, סמית', כיכר  

83 ,46 John’s Smith Square
 St סנט ג'ורג', ּבלּומסֶּברי  

 ,155 George’s, Bloomsbury
159

 St James’s סנט ג'יימס  
101 ,93 Church

 St 'סנט ג'יימס, ָגרליקַהיית  
190 James Garlickhythe

 St Lawrence סנט לורנס ג׳ּורי  
188 Jewry

 St Leonard’s סנט ליאונרד  
200 Church

174 St Magnus סנט מגנּוס  

 St Margaret’s סנט מרגרט  
84 ,80–81 Church

 St סנט מרטין-אין-דה-פילדס  
 ,46 Martin-in-the-Fields

114
 St Mary 'סנט מרי ָאּבֶצ'רץ  

191 Abchurch
 St Mary סנט מרי ָאלֶדרמרי  

190 Aldermary
 St Mary 'סנט מרי וּולנֹות  

191 Woolnoth
 St Mary’s, סנט מרי, ּבאֶטרסי  

239 Battersea
St Mary-le- סנט מרי־ֶלה־ּבֹו  

190 ,185 ,174 Bow
 St סנט מרי־ֶלה־סטראנד  

128 Mary-le-Strand

 St Nicholas סנט ניקולאס קֹול  
190 Cole Abbey

 St סנט סטיבן וֹולּברּוק  
 ,174 Stephen Walbrook

191 ,185
 St Paul’s Church סנט פול  

131 ,125
סנט ּפנקראס, הכנסייה   

 St העתיקה ובית הקברות
 Pancras Old Church and

164–5 Graveyard
 St Clement סנט קֶלֶמנט דיינס  

145 ,140 Danes
 St Katharine סנט קתרין קרי  

189 Cree
 Chelsea Old 'צ'לסי אֹולד ֶצ'רץ  

235 Church
קונצרטים 46  

ראו גם קתדרלות; קפלות  

כסף 335

כספומטים 335

כרטיסי אשראי 335

כרטיסים

ווימבלדון 325  

לונדון ַאיי 226  

תחבורה ציבורית 338  

תיאטרון 46, 115  

ּכַרייסט ֶצ׳רץ׳ בסּפיטלפילדס 
 Christ Church, Spitalfields

199

ל
 Lambeth לאמֶּבת', ארמון

229 Palace
להט״בים

מצעד הגאווה בלונדון 59  

סוהו 117  

לוח שנה

אירועי ספורט 39  

שנה בלונדון 58-9  

 Luton לּוטֹון, נמל־התעופה
337 ,336 Airport

 ,222 ,65 London Eye לונדון ַאיי
226–7

לונדון סיטי, נמל־התעופה 
 ,336 London City Airport

337

 Lord’s לֹורד, מגרש הקריקט
281 Cricket Ground

לחישות, גלריה )קתדרלת סנט 
 Whispering Gallery )פול

177 ,176

ליֶדנהֹול, בניין )הפומפייה( 
187 Leadenhall Building

 Leadenhall ליֶדנהֹול, שוק
188 Market

 Leighton House ֵלייטֹון, בית
272 ,267

 Lincoln’s Inn לינקולנ׳ס אין
137 ,136

מסלול הליכה קצר 144-5  

 Lincoln’s לינקולנ׳ס אין פילדס
145 ,144 ,139 Inn Fields

 Leicester Square לסטר, כיכר
115

 Leather Lane ֶלֶת׳ר ֵליין, שוק
143 Market

מ
 Madame מאדאם טּוסֹו
284 ,280 Tussauds

 Mansion House מאנֶשן, בית
191 ,184

257 Marble Arch 'מארּבל ָארץ

 Marble Hill מארּבל היל, בית
329 House

 Jewel Tower מגדל התכשיטים
84 ,80 ,77

מגורים

הזמנות 355  

ראו גם מלונות  

 Science ה(מדע, מוזיאון(
258 ,250–51 ,52 Museum

חמשת המוצגים שאסור   
להחמיץ 251

מהירות נהיגה, מגבלות 338

 British ה(מוזיאון הבריטי(
158 ,150–53 Museum

סיורים מורדכים 150  

 Design מוזיאון העיצוב
272 ,264–5 Museum

מוזיאונים וגלריות 10

 Old אולם הניתוחים הישן  
210 Operating Theatre
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מוזיאונים וגלריות, המשך

אוסף ֶאסטֹוריק לאמנות   
 Estorick איטלקית מודרנית

 Collection of Modern
168 Italian Art

 Wallace אוסף וואלאס  
279 Collection

 Wellcome אוסף ֶוולקאם  
156 Collection

 House of בית האיור  
165 Illustration

 Somerset בית סֹוֶמרֶסט  
124–5 House

בית ֵריינֶג'רז - אוסף ֶוורֶנר   
 Ranger’s House–the

305 Wernher Collection
 Hogarth’s 'ביתו של הֹוגארת  

331 House
גלריה ואחוזת ּפיְצֶהנֶגר   

 Pitzhanger Manor House
330 and Gallery

 Orleans גלריית אורליאן  
329 House Gallery

 Bankside גלריית ֶּבנקַסייד  
210–11 Gallery

 Guildhall Art גלריית גילדהֹול  
188 Gallery

גלריית הדיוקנאות הלאומית   
 National Portrait Gallery

110–11
 Hayward גלריית ֵהייוֹורד  

223 ,220 Gallery
 The Queen’s גלריית המלכה  

91 Gallery
גלריית הצלמים   

117 Photographers’ Gallery
גלריית התמונות בדאליץ'   

 Dulwich Picture Gallery
325

גלריית ווייטצ'אֶּפל   
198–9 Whitechapel Gallery
 William גלריית ויליאם מֹוריס  

323 Morris Gallery
 Saatchi Gallery גלריית סאצ'י  

234
 Serpentine גלריית ֶסרֶּפנַטיין  

253 Gallery
 Courtauld גלריית קֹורטֹולד  

125 ,124 Gallery

האקדמיה המלכותית לאמנות   
 Royal Academy of Arts

100 ,92–3
 National הגלריה הלאומית  

106–9 Gallery
הגלריה הלאומית לאמנות   

44 National Gallery of Art
 British המוזיאון הבריטי  
158 ,150–53 Museum
 Jewish המוזיאון היהודי  

169 Museum
המוזיאון הימי הלאומי   

 National Maritime Museum
309 ,302–3

המוזיאון הצבאי הלאומי   
 National Army Museum

234
 Natural המוזיאון לטבע  

 ,248–9 ,34 History Museum
258

 Musical המוזיאון לכלי נגינה  
330 Museum

המוזיאון למעגני לונדון   
 Museum of London

306–7 Docklands
המוזיאון לתולדות הגננות   

 Museum of Garden History
229

המכון לאמנות בת־זמננו   
 Institute of Contemporary

96 Arts
הנדל והנדריקס בלונדון   
 Handel & Hendrix in

99 London
 London הצינוק של לונדון  

228 ,227 Dungeon
 White ווייט קיּוּב ֶּברמֹונדזי  
213 Cube Bermondsey

78–9 Tate Britain ֵטייט ּבריֶטן  

 ,65 Tate Modern ֵטייט מודרן  
214 ,206–7

ילדים 52  

 Madame מאדאם טּוסֹו  
284 ,280 Tussauds

 Clink מוזיאון בית־הכלא קלינק  
215 ,212 Prison Museum

 Bank מוזיאון בנק אֹוף אינגלנד  
 ,184 of England Museum

191

 Geffrye מוזיאון ֶג'פרי  
201 Museum

 Sir John מוזיאון ג׳ון סֹוֶאן  
138–9 Soane’s Museum
מוזיאון גראנט לזואולוגיה   

 Grant Museum of Zoology
157

מוזיאון האופנה והטקסטיל   
 Fashion and Textile

213 Museum
מוזיאון האמּפסֶטד   

293 Hampstead Museum
 Foundling מוזיאון האסופים  

156–7 Museum
מוזיאון האקדמיה המלכותית   

 Royal Academy of למוסיקה
281 Music Museum

מוזיאון הבונים החופשיים    
 Museum of Freemasonry

127
 Postal מוזיאון הדואר  

156 Museum
 Horniman מוזיאון הורנימן  

324 Museum
מוזיאון הטניס בווימבלדון   

 Wimbledon Lawn Tennis
324 Museum

מוזיאון הילדות ויקטוריה   
 V&A Museum of ואלברט

201 Childhood
 Science מוזיאון המדע  

258 ,250–51 ,52 Museum
 Museum of מוזיאון המוסיקה  

252 Music
מוזיאון המותגים, האריזות   

 Museum of Brands, והפרסום
 Packaging and Advertising

270
מוזיאון המים והקיטור של   

 London Museum of לונדון
330–31 Water & Steam

מוזיאון המלחמה המלכותי   
 Imperial War Museum

224–5
 Fan Museum מוזיאון המניפות  

305
 Guards מוזיאון המשמר  

83 Museum
 Hunterian מוזיאון ָהנֶטריָאן  

144 ,139 Museum

 Design מוזיאון העיצוב  
272 ,264–5 Museum

מוזיאון הצעצועים של ּפֹולֹוק   
156 Pollock’s Toy Museum

מוזיאון הקולנוע של לונדון   
129 London Film Museum

 Museum of מוזיאון הקומדיה  
155 Comedy

מוזיאון התחבורה של לונדון   
 London Transport Museum

131 ,127
מוזיאון ויקטוריה ואלברט   

 Victoria and Albert
259 ,244–7 Museum

מוזיאון טחנת הרוח בווימבלדון   
 Wimbledon Windmill

324–5 Museum
 Museum of מוזיאון לונדון  

183 London
מוזיאון מועדון הקריקט של   

 ,39 MCC Museum ֶמרילּבֹון
281

מוזיאון מסדר סנט ג׳ון   
 Museum of the Order of St

189 John
 Faraday מוזיאון ָפאָראֵדיי  

99 Museum
מוזיאון פלורנס נייטינגייל   
 Florence Nightingale

228 Museum
 Freud Museum מוזיאון פרויד  

295
מוזיאון פרשי הבית   

 Household Cavalry
83 Museum

 Charles מוזיאון צ'רלס דיקנס  
155 ,54 Dickens Museum

 Churchill מוזיאון צ׳רצ׳יל  
81 Museum

מוזיאון שרלוק הולמס   
 Sherlock Holmes Museum

282
ספינת הוד מלכותה ּבלפאסט   

213 HMS Belfast

 ,302 Cutty Sark קאטי סארק  
308

96 Mall, The ה(מֹול(

186 Monument מֹוניּוֶמנט

מוניות 338

מוסיקה, המכללה המלכותית 
 ,252 Royal College of Music

258
מוסיקה, מוזיאון האקדמיה 

 Royal Academy of המלכותית
281 Music Museum

מוסיקה

האקדמיה המלכותית למוסיקה   
284

הופעות חיות 46  

המוזיאון למוסיקה 330  

המכללה המלכותית למוסיקה   
258 ,252

מוזיאון האקדמיה המלכותי   
למוסיקה 281

ראו גם בידור  

מחזות זמר 47 

 Thames Barrier מחסום התמזה
307 ,10
מטבע 334

מי ברז 340

 Middle Temple מידל ֶטמֶּפל
137 ,136

 Mayfair and ֵמייֶפר וסנט ג׳יימס
86–101 ,17 St James’s

מלונות 99  

מסלול הליכה קצר: אזור סנט   
ג׳יימס 100-1

מסעדות 96  

מפה 88-9  

 Millennium ה(מילניום, גשר(
214 ,175 Bridge

 London ה(מים והקיטור, מוזיאון(
 Museum of Water & Steam

330–31
מיסים 341

מכבי־אש 340

)ה(מכון הבריטי לקולנוע בסאות׳ 
223   BFI בנק

מכונית, השכרה 339

מכירות פומביות 98

)ה(מכללה הימית המלכותית 
 Old Royal Naval לשעבר

309 ,304–5 College
 Imperial ה(מכללה המלכותית(

259 College
)ה(מלוכה 5–34

מלוכה, בית 34-5

מלונות בטווח המחירים הזול 
334

מלונות

הזמנות 335  

ווייטהֹול ו־ֶווסטמינֶטר 80  

ֵמייֶפר וסנט ג׳יימס 99  

מלון סאבוי 126  

מלון ריץ 96, 100  

פארק ריֶג'נט וֶמרילּבֹון 278  

צ׳לסי וּבאֶטרסי 235  

ֶקנזינגטֹון, פארק הולנד ונֹוטינג   
היל 267

מלחמה, המוזיאון המלכותי 
 Imperial War Museum

224–5
 World מלחמת העולם הראשונה

81 ,64 War I
אנדרטת המלחמה )ּבֹורֹו ַהיי   

סטריט( 215

 World מלחמת העולם השנייה
32 ,19 War II

חדרי המלחמה של צ׳רצ׳יל 81  

ספינת הוד מלכות ּבלפאסט   
213

)ה(מלכה אליזבת, הפארק 
 Queen Elizabeth האולימפי
312–13 ,38 Olympic Park
 Gherkin, ה(מלפפון החמוץ(

187 The
 Fan Museum מניפות, מוזיאון

305
)ה(מסגד המרכזי של לונדון 

 ,32 London Central Mosque
282

מסלולי הליכה

מסלול הליכה קצר: אזור   
סאֶת'רק 214-5

מסלול הליכה קצר: אזור סנט   
ג'יימס 100-1

מסלול הליכה קצר: ּבלּומסֶּברי   
158-9

מסלול הליכה קצר: גריניץ׳   
308-9

מסלול הליכה קצר: האמּפסֶטד   
296-7

מסלול הליכה קצר: הסיטי   
190-1
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מסלולי הליכה, המשך

מסלול הליכה קצר: ווייטהֹול   
ו־ֶווסטמינֶטר 84-5

מסלול הליכה קצר: לינקולנ׳ס   
אין 144-5

מסלול הליכה קצר: ֶמרילּבֹון   
284-5

מסלול הליכה קצר: סאות'   
ֶקנזינגטֹון 258-9

מסלול הליכה קצר: קֹוֶבנט   
גארדן 130-1

מסלול הליכה קצר: ֶקנזינגטֹון   
ופארק הולנד 272-3

קפיטל רינג 37  

שביל התמזה 10, 40  

תחבורה בלונדון 339  

מסלולים 26-31

24 שעות 26-7  

יומיים 28-9  

שבוע 30-31  

מסעדות 13

אזור לונדון 321, 328  

ּבלּומסֶּברי ופיצרֹובָיה 157  

גריניץ׳ וקאֶנרי וֹורף 303  

הסיטי 189  

לונדון לאוהבי אוכל 7–56  

ֵמייֶפר וסנט ג׳יימס 96  

מסעדות בעלות כוכבי מישלן   
57 ,56

מעלה על הגג 51  

סאות' ֶקנזינגטֹון וַנייטסּברידג'   
247

סאֶת'רק ובנקַסייד 212  

סוהו וכיכר טרפלגר 113, 115  

על הנהר 41  

צ׳יינה־טאון 113  

צ׳לסי וּבאֶטרסי 238  

קֹוֶבנט גארדן והסטראנד 123,   
127 ,124

קינגס קרוס, ֶקמֶדן ואיזלינגטֹון   
164

ֶקנזינגטֹון, פארק הולנד ונֹוטינג   
היל 271

שֹורדיץ׳ וסּפיטלפילדס 197  

ראו גם אוכל ומשקאות  

מעבורות מכוניות 339

מעבורת 339

מע״מ, החזרים 341

מפות

אזור לונדון 311  

ּבלּומסֶּברי ופיצרֹובָיה 9–148  

גני קיּו 319  

גריניץ׳ וקאֶנרי וֹורף 300-1  

האמּפסֶטד וַהייֵגייט 9–288  

הֹולּבֹורן ואכסניות המשפט   
134-5

הסיטי 3–172  

ווייטהֹול ו־ֶווסטמינֶטר 71–70   

לגלות את לונדון 14-15  

ֵמייֶפר וסנט ג׳יימס 88-9  

מסלול הליכה קצר: אזור   
סאֶת'רק 214-5

מסלול הליכה קצר: אזור סנט   
ג'יימס 100-1

מסלול הליכה קצר: ּבלּומסֶּברי   
158-9

מסלול הליכה קצר: גריניץ׳   
308-9

מסלול הליכה קצר: האמּפסֶטד   
296-7

מסלול הליכה קצר: הסיטי   
190-1

מסלול הליכה קצר: ווייטהֹול   
ו־ֶווסטמינֶטר 84-5

מסלול הליכה קצר: לינקולנ׳ס   
אין 144-5

מסלול הליכה קצר: ֶמרילּבֹון   
284-5

מסלול הליכה קצר: סאות'   
ֶקנזינגטֹון 258-9

מסלול הליכה קצר: קֹוֶבנט   
גארדן 130-1

מסלול הליכה קצר: ֶקנזינגטֹון   
ופארק הולנד 272-3

סאות' בנק 19–218, 222  

סאות' ֶקנזינגטֹון וַנייטסּברידג'   
242–3

סאֶת'רק וּבנקַסייד 5–204  

סוהו וכיכר טרפלגר 104-5  

פארק ריֶג'נט וֶמרילּבֹון 276-7  

צ'לסי וּבאֶטרסי 3–232  

קֹוֶבנט גארדן והסטראנד   
120–21

קינגס קרוס, ֶקמֶדן ואיזלינגטֹון   
162-3

ֶקנזינגטֹון, פארק הולנד ונֹוטינג   
היל 262-3

שֹורדיץ׳ וסּפיטלפילדס 194-5  

 Tower of London מצודת לונדון
178–81 ,35

מצפה הכוכבים המלכותי 
 Royal Greenwich בגריניץ׳

303 Observatory
Marylebone ֶמרילּבֹון

מסלול הליכה קצר: ֶמרילּבֹון   
284-5

ראו גם פארק ריֶג'נט וֶמרילּבֹון  

 London מרכז המים של לונדון
312 Aquatics Centre

 Marlborough מרלבורו, בית
96–7 House

 Marylebone ֶמרילּבֹון ַהיי סטריט
285 ,284 ,283 High Street
 London ה(מרתון של לונדון(

96 ,59 ,39 Marathon
מרתפי הכסף של לונדון 

143 London Silver Vaults
משטרה 340

משמר הפרשים, מגרש מצעדים 
 ,35 Horse Guards Parade

85 ,82
 Guards ה(משמר, מוזיאון(

83 Museum
משקאות ראו אוכל ומשקאות; 

פאבים וברים

מתאמים 334

נ
Nash, John נאש, ג'ון

ארמון בקינגהם 90  

בית קלרנס 110  

כיכר טרפלגר 114  

כיכר פיקדילי 115  

כל הנשמות, לנגם ּפֵלייס 281  

מארּבל ָארץ' 257  

ּפאל מאל 94  

פארק קֶרֶסנט 285  

פארק ריֶג'נט 279, 284  

קאמֶּברֶלנד ֶטָראס 283  

נהיגה 338-9

נהיגה, כללים 336, 339

270 Notting Hill נֹוטינג היל

ראו גם ֶקנזינגטֹון, פארק הולנד   
ונֹוטינג היל

 Notting Hill נֹוטינג היל, קרנבל
270 ,59 ,32–3 ,11 Carnival

ַנייטסּברידג' ראו סאות' ֶקנזינגטֹון 
וַנייטסּברידג'

130 ,126 Neal’s Yard ניל, חצר

130 ,126 Neal Street ניל, רחוב

נכים, מטיילים 335

 Banqueting ה(נשפים, בית(
85 ,82 House

ס
126 Savoy Hotel סאבוי, מלון

 ,21 ,12 South Bank סאות' בנק
217–29

מפה 19–218  

סאות' ֶקנזינגטֹון וַנייטסּברידג' 
 South Kensington and

240–59 ,22 Knightsbridge

מסלול הליכה קצר: סאות'   
ֶקנזינגטֹון 258-9

מסעדות 247  

מפה 3–242  

 Southbank סאות'בנק סנטר
220–23 ,65 Centre

323 Sutton House סאטֹון, בית

 ,36 Syon House סאיֹון, בית
329

 Somerset סאֶמרֶסט, בית
124–5 House

 Saatchi Gallery סאצ'י, גלריית
234

 Southwark סאֶת'רק, גשר
214 Bridge

 Southwark סאֶת'רק וֶּבנקַסייד
202–15 ,21 and Bankside

מסלול הליכה קצר: אזור   
סאֶת'רק 214-5

מסעדות 212  

מפה 5–204  

פאבים וברים 211  

 Southwark סאֶת'רק, קתדרלת
215 ,210 Cathedral

סגירות 335

 ,139 Soane, John סֹואן, ג'ון
330 ,325 ,184 ,165

 Soho and סוהו וכיכר טרפלגר
102–17 ,17 Trafalgar Square

מסעדות 113, 115  

מפה 5–104  

פאבים וברים 116  

 Victoria סוללת ויקטוריה, גני
128 Embankment Gardens

סטאפֹורד ֶטראס מס׳ 18 18 
266 Stafford Terrace
סָטנסֶטד, נמל־התעופה 

337 ,336 Stansted Airport
 Sea סי לייף לונדון אקוואריום

 ,222 Life London Aquarium
227

170–91 ,20 The City ה(סיטי(

מסלול הליכה קצר: הסיטי   
190-91

מסעדות 189  

מפה 172-3  

פאבים וברים 187  

סירות וספינות

הפארק האולימפי המלכה   
אליזבת 313

לונדון בסירה 339  

ֶסרֶּפנַטיין 257  

ת׳יימז קליפרס 41, 339  

סירות, מירוץ 39, 59

סמים 341

 Smithfield סמית'פילד, שוק
186–7 Market

 ,55 Senate House ֶסנאט, בית
158

85 ,81 Cenotaph ֶסנֹוטאף

 St סנט ֶאנדרּו , הֹולּבֹורן
143 Andrew, Holborn
 St סנט ֶאֶתלדֶרָדה, כנסייה
143 Ethelreda’s Church

174 ,141 St Bride’s סנט ּבַרייד

 St סנט ברתֹולֹוֵמיאֹו הגדול
 Bartholomew-the-Great

187
 St John’s סנט ג'ון, סמית', כיכר

83 ,46 Smith Square
 St סנט ג'ורג', ּבלּומסֶּברי

 ,155 George’s, Bloomsbury
159

 St James’s סנט ג'יימס, ארמון
101 ,100 ,94 Palace

 St James’s סנט ג'יימס, כיכר
101 ,94–5 Square

 St James’s סנט ג'יימס, פארק
96 ,95 ,53 ,36 Park

סנט ג'יימס ראו ֵמייֶפר וסנט 
ג׳יימס

 St סנט ליאונרד, כנסיית
200 Leonard’s Church

 St סנט מרגרט, כנסיית
 ,80–81 Margaret’s Church

84

 St סנט מרטין-אין-דה-פילדס
 ,46 Martin-in-the-Fields

114

 St Mary’s, סנט מרי, ּבאֶטרסי
239 Battersea

St Mary-le- סנט מרי־ֶלה־ּבֹו
190 ,185 ,174 Bow

 St סנט מרי־ֶלה־סטראנד
128 Mary-le-Strand

 St סנט ֶמרילּבֹון, כנסיית הקהילה
 Marylebone Parish Church

284 ,280

 St סנט סופיה, קתדרלה
271 Sophia’s Cathedral

 St Stephen סנט סטיבן וֹולּברּוק
191 ,185 ,174 Walbrook

 St Paul’s סנט פול, כנסיית
131 ,125 Church

 St Paul’s סנט פול, קתדרלת
 ,174–7 ,63 ,51 Cathedral

190

סנט ּפנקראס, הכנסייה העתיקה 
 St Pancras Old ובית הקברות

 Church and Graveyard
164–5

סנט ּפנקראס, תחנת הרכבת 
 St Pancras הבינלאומית
164 ,64 International

 St Clement סנט קֶלֶמנט דיינס
145 ,140 Danes

 St Katherine סנט קתרין, מעגן
188–9 Docks

 St Katharine סנט קתרין קרי
189 Cree
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ספורט ופעילויות חוץ

החלקה על הקרח 125, 257,   
323

הפארק האולימפי המלכה   
אליזבת 38, 13–312

לונדון לאוהבי ספורט 9–38  

מגרש הקריקט לורד 281  

פארק האופניים של עמק לי   
312

שחייה 257, 290, 312  

סּפיטלפילדס ראו גם שֹורדיץ׳ 
וסּפיטלפילדס

ספינת הוד מלכותה ּבלפאסט 
213 HMS Belfast

 Spencer House ספנסר, בית
100 ,94

ספרות 54-5

ספריות

 British הספרייה הבריטית  
164 ,55 Library

 Wellcome ספריית ֶוולקאם  
156 Library

 London ספריית לונדון  
95 Library

 British ה(ספרייה הבריטית(
164 ,55 Library

ספרים, חנויות 5–54, 100, 116, 
283 ,155

ספרים, לונדון לתולעי ספרים 
54–5

187 Sky Garden סקיי גארדן

סרטים, הפסטיבל של לונדון 
58 ,45 London Film Festival

 The Serpentine ה(ֶסרֶּפנַטיין(
257

 Serpentine ֶסרֶּפנַטיין, גלריה
253 Gallery

ע
עישון 340

עלויות

טיפים 340  

עלות יומית ממוצעת 334  

תחבורה ציבורית 336, 337  

 Lee עמק לי, פארק האופניים
312 Valley VeloPark

פ
פאבים וברים 13

אזור לונדון 322, 331  

ּבלּומסֶּברי ופיצרֹובָיה 157  

גריניץ׳ וקאֶנרי וֹורף 305  

האמּפסֶטד וַהייֵגייט 295  

הֹולּבֹורן ואכסניות המשפט 141  

הסיטי 187  

ֶיה אֹולד ֶצ’ַשייר צ’יז 3–142  

לונדון למעלה על הגג 50  

לונדון מהברז 3–42  

מוסיקה 47  

סאֶת'רק ובנקַסייד 211, 215  

סוהו וכיכר טרפלגר 116  

קֹוֶבנט גארדן והסטראנד 128  

101 ,94 Pall Mall ּפאל מאל

ָפאָראֵדיי, מייקל, מוזיאון 
 Faraday, Michael, Faraday

99 Museum
 Regent’s פארק ריֶג'נט וֶמרילּבֹון

 ,23 Park and Marylebone
274–85

מלונות 278  

מסלול הליכה קצר: ֶמרילּבֹון   
284-5

מפה 276-7  

קניות 283  

פארקים וגנים

 Inns of אכסניות המשפט  
136–7 Court

 Fulham Palace ארמון פּולהם  
331

329 Syon House בית סאיֹון  

 Burlington גני ֶּברלינגטֹון  
92 Gardens

 Jubilee Gardens גני ג'ּוּבילי  
222

 Victoria גני סוללת ויקטוריה  
128 Embankment Gardens

 ,36 Kew Gardens גני קיּו  
318–19

 Kensington גני ֶקנזינגטֹון  
256 ,52–3 ,36 Gardens

גנים על הגג 51  

 Hampstead 'האמּפסֶטד הית  
296 ,290–91 Heath

 ,53 ,36 Hyde Park ַהייד פארק  
257

 Hampton המּפטֹון קורט  
314–15 Court

הפארק האולימפי המלכה   
 Queen Elizabeth אליזבת
312–13 ,38 Olympic Park

ילדים 52-3  

לונדון למרחבים ירוקים 7–36  

 Lincoln’s לינקולנ׳ס אין פילדס  
145 ,144 ,139 Inn Fields

187 Sky Garden סקיי גארדן  

 Battersea פארק ּבאֶטרסי  
238–9 Park

97 Green Park פארק גרין  

 Greenwich פארק גריניץ׳  
303 Park

 Dulwich Park 'פארק דאליץ  
325

 Holland Park פארק הולנד  
272–3 ,266 ,53

 Victoria Park פארק ויקטוריה  
322 ,239

 St James’s פארק סנט ג'יימס  
96 ,95 ,53 ,36 Park

 Regent’s Park פארק ריֶג'נט  
284 ,279 ,53

 Richmond פארק ריצ'מונד  
328 Park

 Chelsea צ'לסי פיזיק גארדן  
235 Physic Garden

 Coram’s קֹוראמז פילדס  
157 ,53 Fields

ראו גם שמורות טבע  

 Fulham Palace פּולהם, ארמון
331

ּפֹולֹוק, מוזיאון הצעצועים 
156 Pollock’s Toy Museum

 Portobello ּפֹורטֹוֶּבלֹו רואד
266 ,49 Road

 Fortnum פֹורטנאם אנד ֵמייסֹון
100 ,93 ,49 & Mason

 Petticoat Lane ֶּפטיקֹוט ֵליין
196–7

 Speakers’ פינת הנואמים
257 Corner

ּפיְצֶהנֶגר, גלריה ואחוזה 
 Pitzhanger Manor House

330 and Gallery

פיצרֹובָיה ראו ּבלּומסֶּברי 
ופיצרֹובָיה

 Fitzroy Square פיצרֹוי, כיכר
156

 Piccadilly Circus פיקדילי, כיכר
114–15 ,101

 Flask Walk פלאסק, סמטה
297 ,293

פלורנס נייטינגייל, מוזיאון 
 Florence Nightingale

228 Museum
 ,140 Fleet Street פליט, רחוב

145
 ,293 Fenton House ֶפנטֹון, בית

296
פסטיבל בריטניה ))1951 

221 ,65 Festival of Britain
פסטיבלים ואירועים 11, 33

אורל 56  

אירועי ספורט 39  

מרכז סאות׳בנק 220  

סרטים 45, 58, 59  

קרנבל נֹוטינג היל 11, 3–32, 59,   
270

שנה בלנודון 9–58  

 Freud, פרויד, זיגמונד, מוזיאון
295 Sigmund, Museum
253 ,59 ,46–7 Proms ּפרֹומז

פרחים, תערוכת המּפטֹון קורט 
 Hampton Court Flower

314 Show
169 Primrose Hill ּפרימרֹוז היל

ּפרינֶסֶלט, רחוב מס׳ 19 19 
199 Princelet Street

 Parliament Hill פרלמנט היל
290

 Parliament פרלמנט, כיכר
81 Square

 ,220 Purcell Room ֶּפרֶסל רּום
223

 Household פרשי הבית, מוזיאון
83 Cavalry Museum

פשיעה 340

צ
)ה(צבאי, המוזיאון הלאומי 

 National Army Museum
234

 Chiswick House צ'יזיק, בית
331 ,36

 ,33 Chinatown צ'יינה־טאון
112–13

 London ה(צינוק של לונדון(
228 ,227 Dungeon

 Photographers’ צלמים, גלריה
117 Gallery

 Chelsea Old 'צ'לסי אֹולד ֶצ'רץ
235 Church

 Chelsea and צ'לסי וּבאֶטרסי
230–39 ,22 Battersea

מלונות 235  

מסעדות 238  

מפה 232-3  

 Chelsea Harbour צ'לסי, נמל
238

 Chelsea צ'לסי פיזיק גארדן
235 Physic Garden

189 Charterhouse ָצ'רֶטרהאּוס

 Charing ֶצ'רינג קרֹוס רואד
116 Cross Road

 Charlton House צ'רלטון, בית
323

 Charles צ'רלס דיקנס, מוזיאון
155 ,54 Dickens Museum

 ,294 Church Row ֶצ'רץ' רֹואּו
297

סנט ָאלֶפג' 309  

 Churchill, צ'רצ'יל, ווינסטון
176 ,80 ,64 Winston

חדרי המלחמה של צ'רצ'יל 81,   
84

ק
 ,222 County Hall קאּונטי הֹול

227
 ,302 Cutty Sark קאטי סארק

308
 Cumberland קאמֶּברֶלנד ֶטָראס

283 Terrace
 ,41 Canary Wharf קאֶנרי וֹורף

307
ראו גם גריניץ׳ וקאֶנרי וֹורף  

 Covent קֹוֶבנט גארדן והסטראנד
 ,18 Garden and the Strand

118–31
מסלול הליכה קצר: קֹוֶבנט   

גארדן 130-31

מסעדות 123, 124, 127  

מפה 21–120  

פאבים וברים 128  

קֹוֶבנט גארדן פיאצה והשוק 
 Covent Garden המרכזי

 Piazza and Central Market
130–31 ,122–3

 Queen קווין אליזבת הֹול
223 ,220 Elizabeth Hall

 Queen Anne’s קווין ָאנז ֵגייט
82 Gate

 Columbia קולומביה רואד, שוק
200 ,10 Road Market

 London ה(קולוסאום של לונדון(
129 Coliseum
קולנוע 5–44, 50

קולנוע, המוזיאון של לונדון 
129 London Film Museum
 British קולנוע, המכון הבריטי

220 ,45 Film Institute
המכון הבריטי לקולנוע בסאות׳   

בנק 223

קולנוע

לונדון לחובבי סרטים 5–44  

סיור באולפני האחים וורנר:   
מאחורי הקלעים של הארי 

פוטר 21–320

 Courtauld קֹורטֹולד, גלריית
125 ,124 Gallery

 ,36 Kew Gardens קיּו, גני
318–19

מפה 319  

293 Keats, John קיטס, ג'ון

ביתו של קיטס 295  

165 Kings Place קינגס ּפֵלייס

קינגס קרוס, ֶקמֶדן ואיזלינגטֹון 
 King’s Cross, Camden and

160–69 ,19 Islington
מסעדות 164  

מפה 162-3  

 King’s Cross קינגס קרֹוס, תחנה
165 Station

 234 King’s Road קינגס רואד
198

 Cleopatra’s קליאופטרה, מחט
128 Needle

 Clink קלינק, מוזיאון בית־הכלא
215 ,212 Prison Museum
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אינדקס

 Camden Market ֶקמֶדן, שוק
168

ֶקמֶדן ראו קינגס קרוס, ֶקמֶדן 
ואיזלינגטֹון

 Camley ֶקמלי, רחוב, פארק טבע
165 ,37 Street

 One קנדה מספר אחת, כיכר
307 Canada Square

 Kenwood House ֶקנוּוד, בית
290–91

 Kensington ֶקנזינגטֹון, גני
256 ,52–3 ,36 Gardens

 Kensington ֶקנזינגטֹון, כיכר
271 Square

ֶקנזינגטֹון, פארק הולנד ונֹוטינג 
 Kensington, Holland היל
 ,23 Park and Notting Hill

260–73
מלונות 267  

מסלול הליכה קצר: ֶקנזינגטֹון   
ופארק הולנד 3–272

מסעדות 271  

מפה 3–262  

קניות 274  

קניות

אופנה 9–48  

ּבלּומסֶּברי ופיצרֹובָיה 155  

גריניץ׳ וקאֶנרי וֹורף 303  

הֹולּבֹורן ואכסניות המשפט 142  

חנויות ספרים 5–54, 100, 116,   
283 ,155
ילדים 52  

ֵמייֶפר וסנט ג׳יימס 95  

מכירות פומביות 98  

מרכזי קניות 97  

מרתפי הכסף של לונדון 143  

פארק ריֶג'נט וֶמרילּבֹון 283  

ֶקנזינגטֹון, פארק הולנד ונֹוטינג   
היל 274

שֹורדיץ׳ וסּפיטלפילדס 200  

קפלות

קפלת הגבירה )ֶווסטמינסֶטר   
75 ,74 Lady Chapel )ֶאּבי

קפלת המלכה 97  

קפלת ֶווסלי - המיסיון הֵלייזיאני   
 Wesley’s Chapel-Leysian

196 Mission

 Queen’s Chapel קפלת המלכה
97

קריקט 39

מגרש הקריקט לֹורד 281  

 Carlyle, Thomas ָקרַלייל, תומס
95

ביתו של ָקרָלייל 235  

קתדרלות

 Westminster ֶווסטמינֶטר  
83 ,51 Cathedral

 Westminster ֶווסטמינסֶטר ֶאּבי  
84 ,72–5 Abbey

 Southwark סאֶת'רק  
215 ,210 Cathedral

 St Sophia’s סנט סופיה  
271 Cathedral

 St Paul’s Cathedral סנט פול  
190 ,174–7 ,63 ,51

ראו גם כנסיות  

ר
ראגבי 39

 ,55 Russell Square ראֶסל, כיכר
159 ,154–5

רב־תרבותיות 3–32, 65

 Rose Playhouse רֹוז, תיאטרון
211

 ,150 Rosetta Stone רוזטה, אבן
153 ,151

 Royal Albert רויאל אלברט הול
258 ,252–3 ,64 ,46–7 Hall

 Royal רויאל פסטיבל הֹול
 ,222 ,221 ,220 Festival Hall

223
Regent Street ריֶג'נט, רחוב 

48
 Regent’s Park ריֶג'נט, פארק

284 ,279 ,53
ריֶג'נטס, תעלת 165, 168, 270, 

322
200–201 Rich Mix ריץ׳ מיקס

100 ,96 Ritz Hotel ריץ, מלון

329 ,10 Richmond ריצ'מונד

 Richmond ריצ'מונד, פארק
328 Park

רכבת 7–336, 338

רכבת, נסיעה 7–336, 338

 Wren, ֶרן, כריסטופר
174 ,63 Christopher
ארמון ֶקנזינגטֹון 256  

בית מרלבורו 96  

בית פלאמסטיד 303   

בית־החולים המלכותי בצ׳לסי   
238

המכללה הימית המלכותית   
לשעבר 5–304, 309

המּפטון קורט 314, 316  

כנסיית סנט ג'יימס 95, 100  

סנט ֶאנדרּו , הֹולּבֹורן 143  

סנט ּבַרייד 141, 174  

סנט לורנס ג׳ּורי 188  

סנט מגנּוס 174  

סנט מרי־ֶלה־ּבֹו 174, 185, 190  

סנט סטיבן וֹולּברּוק 174, 185,   
191

סנט קֶלֶמנט דיינס 140, 145  

קתדרלת סנט פול 174, 7–176  

ש
 Shaftesbury שאפטסֶּברי אבניו

116 Avenue
 ,187 ,51 The Shard ה(שארד(

212–13
 ,126 Seven Dials שבע החוגות

130
שווקים 10

אוכל רחוב 57  

 Old אֹולד סּפיטלפילדס  
196 ,49 Spitalfields Market

 ,57 ,10 Borough Market ּבֹורֹו  
215 ,211

197 Brick Lane ּבריק ֵליין  

 Berwick Street ֶּבריק סטריט  
116–17 Market

 ,33 Brixton Market ּבריקסטֹון  
328

 Greenwich Market גריניץ׳  
308 ,303

חמשת השווקים הטובים ביותר   
בלונדון 49

 Leadenhall Market ליֶדנהֹול  
188

 Leather Lane ֶלֶת׳ר ֵליין  
143 Market

 Smithfield Market סמית'פילד  
186–7

 Portobello ּפֹורטֹוֶּבלֹו רואד  
266 ,49 Road

 Petticoat Lane ֶּפטיקֹוט ֵליין  
196–7

קֹוֶבנט גארדן פיאצה והשוק   
 Covent Garden המרכזי

 Piazza and Central Market
131 ,122–3

 Columbia קולומביה רואד  
200 ,10 Road Market

168 Camden Market ֶקמֶדן  

 Camden Lock ֶקמֶדן לֹוק  
49 Market

שוק האוכל מרכז סאות׳בנק   
 Southbank Centre Food

57 Market

שוק האיכרים של ֶמרילּבֹון   
 Marylebone Farmers’

283 Market

שוק הענתיקות בכיכר ֶּברמֹונדזי   
 Bermondsey Square
213 antiques market

שֹורדיץ׳ וסּפיטלפילדס 
 Shoreditch and Spitalfields

192–201 ,20

מסעדות 197  

מפה 194-5  

קניות 200  

שחייה 

האמּפסֶטד הית' 290  

מרכז המים של לונדון 312  

ֶסרֶּפנַטיין 257  

שייקספיר, הגלֹוּב של 
 ,208–9 Shakespeare’s Globe

214
 Shakespeare, שייקספיר, ויליאם

164 ,137 ,98 ,62 William
גלריית הדיוקנאות הלאומית 110  

הגלֹוּב של שייקספיר 9–208,   
214

המּפטֹון קֹורט 316  

ֶווסטמינסֶטר ֶאּבי 74  

פסלו )כיכר ֶלסֶטר( 115  

תיאטרון רֹוז 211  

שירותים רפואיים 340

שמורות טבע

ביצת וואלת׳אמסטֹו   
37 Walthamstow Wetlands

פארק הטבע ברחוב ֶקמלי   
 Camley Street Natural Park

165 ,37
שעון 340

שעות פתיחה 335

שפה 335

 Sherlock שרלוק הולמס, מוזיאון
282 Holmes Museum

ת
תאגיד השידור הבריטי, בית 

280–81 Broadcasting House

 London תחבורה, מוזיאון
131 ,127 Transport Museum

תחבורה ציבורית 337-8

ילדים 53  

כללי התנהגות 341  

עלויות 336  

תחבורה

בתוך לונדון 9–336  

 National ה(תיאטרון הלאומי(
229 ,227 ,222 ,220 Theatre

תיאטרון

ֶווסט ֶאנד 12, 47, 115, 116,   
129

ילדים 53  

ראו גם בידור  

תכשיטי הכתר 178, 179, 181

Thames, River ה(תמזה, נהר(

סאות' בנק 222  

סירות 339  

על הנהר 41–40  

שטפונות 307  

 Thames Path ה(תמזה, שביל(
40 ,10

תעודת זהות 341

 Great ה(תערוכה הגדולה(
257 ,221 ,64 Exhibition

תערוכת קיץ )האקדמיה 
המלכותית( 92, 93

תקנות המכס 334

 London תת־קרקעית, לונדון
338 ,64 Underground
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