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LONDRA- CAPITALA REGATULUI BRITANIC
Londra are o reputatie bine-meritata ca fiind unul dintre cele mai scumpe orase din lume. Cu toate
acestea este una dintre cele mai populare destinatii turistice. Acest lucru se datoreaza probabil faptului ca
orasul de pe Tamisa are cate ceva de oferit pentru orice turist, indiferent de bugetul sau.De la inceputurile
sale ca simpla trecatoare romana peste Tamisa si pana la statutul pe care-l ocupa acum printre cele mai
mari si importante orase din lume, Londra a trecut prin multe. Au fost atacurile vikingilor, ale saxonilor
sau normanzilor, mai multe incendii devastatoare sau razboaie civile. Dovezi ale istoriei sale foarte
bogate se gasesc la tot pasul. De la ramasitele zidului construit de Imperiul Roman care inca mai sunt
vizibile in cartierul financiar si pana la Turnul Londrei, de la stradutele medievale pana la muzeele din
epoca Victoriana sau Georgiana cand Marea Britanie era un imperiu colonial urias, toate amintesc de
istoria plina de dinamism a Londrei. Astazi, Londra este un oras cosmopolit in care se vorbesc peste 300
de limbi diferite. Orasul este centrul Marii Britanii si un centru financiar mondial important. Londra este
ca un magnet pentru actori, artisti si designeri dar si un oras care stabileste tendintele in arta, arhitectura,
moda, design si tehnologie. In ultimii 20 de ani, Londra a scapat si de reputatia unui oras in care se
mananca bine, devenind chiar una dintre capitalele culinare ale lumii.

OBIECTIVE TURISTICE :
Big Ben este unul dintre cele mai importante obiective turistice in Londra, devenind aproape o
emblema a capitalei britanice. Atunci cand Parlamentul se afla in sesiune o lumina straluceste peste
fatada ceasului. Cadranele ceasului au o suprafata de peste doi metri patrati, iar minutarul are peste 4
metri. Big Ben are un pendul urias care este reglat de un sac de monezi si este un ceas excelent care s-a
oprit foarte rar. Numele de Big Ben nu se refera de fapt la turnul ceasului propriu-zis, ci la clopotul de 13
tone din interiorul turnului. Clopotul a fost numit astfel dupa primul comisionar ce a lucrat la constructie
– Benjamin Hall. Acest clopot provine din vechiul palat Westminster si a fost daruit diaconului de la
Catedrala Sf. Paul (St. Paul’s Cathedral) de catre William al III-lea. Exista 11 camere in interiorul
turnului unde membrii ai Parlamentului pot fi inchisi pentru incalcari ale reglemetarilor constitutionale.
Acest lucru este foarte rar, ultimul incident de acest fel fiind inregistrat in anul 1880. Turnul Big Ben nu
este deschis spre vizitare publicului larg insa pe exterior este oricum mult mai impresionant.
Palatul Buckingham (Buckingham Palace) este resedinta oficiala din Londra a suveranului
Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a fost deschis pentru prima pentru publicul larg in
anul 1993. Intrarea la Palatul Buckingham se face prin Curtea Ambasadorilor de pe strada Buckingham
Palace. Sala Mare a Palatului este locul in care se afla vechea sala de primire la Palatul Buckingham.
Aceasta sala este dominata de scarile impozante si de balustrada din bronz cu ornamente florale.
In Camera Garzilor pot fi admirate tapiteriile si ornamentele de pe pereti. Matasea colorata in nuante
foarte vii de pe peretii camerei desenelor verzi completeaza perfect frumusetea tavanului sculptat. Acesta
este locul in care se afla salonul Reginei Charlotte. Culorile din Camera Trounului sunt dominate de un
splendid rosu aprins si auriu. Aici puteti vedea scaunele folosite la incoronarea Majestatii Sale Regina
Elisabeta a II-a in anul 1953. Camera de Bal are aproape 40 de metri lungime si a fost inaugurata in
timpul domniei Reginei Victoria, in anul 1856 pentru a celebra sfarsitul razboiului din Crimeea. In
colectia de tablouri de la Palatul Buckingham se gasesc comori artistice de Rubens, Rembrandt,
Canaletto, Vermeer si multi altii. Aceasta selectie de tablouri din Galeria de Arta a Palatului
Buckingham, se gaseste in incredintarea Reginei pentru succesorii ei si pentru natiune si face parte din

2

patrimoniul national al Marii Britanii. In camera destinata dineurilor oficiale, pe pereti se gaseste matase
de damasc rosie si pot fi admirate potretele regilor si reginelor de la Regele George al III-lea pana la
Regele George al IV-lea. Scaunele de la masa dineurilor oficiale au fost achizitionate de Printul Regent in
anul 1813 pentru locuinta sa de la Carlton House. In zilele noastre, Palatul Buckingham este folosit nu
numai ca resedinta pentru Regina si pentru Ducele de Edinburgh dar si pentru treburile administrative ale
institutiei monarhice. In apartamentele si salile Palatului, Majestatea Sa primeste vizitele oficiale ale
invitatilor la Palat. Pe perioada verii, schimbarea garzilor are loc in fata Palatului Buckingham.
Orar:
Camerele de Stat:
Deschis zilnic: 31 Iulie – 29 Septembrie 2008.
Intrarea se face la fiecare 15 minute.
9:45 am – 3:45 pm (ultima intrare)
Schimbarea Garzilor: aceasta are loc la ora 11:30 am in fiecare zi din Aprilie pana la sfarsitul lui Iulie si
in restul anului atunci cand vremea permite.
Preturi:
Camerele de Stat – Adult 15.5£; Sub 17 ani: 8.75£; Sub 5 ani: gratuit.
Bilet de familie – 2 adulti si 3 copii sub 17 ani – 39.75£.
Camerele de Stat, Galeria Reginei si Grajdurile Regale (disponibil doar intre 1 August si 28 Septembrie)
– Adult: 28.5£; Sub 17 ani: 16£; Sub 5 ani – gratuit.
Bilet de familie – 2 adulti si 3 copii sub 17 ani - 73£.
Biletele pot fi achizitionate de la Oficiul de bilete aflat la intrarea vizitatorilor, pe strada Buckingham
Road. Acesta este deschis de la 9:15 am la 5:00 pm. Sunt acceptate toate cartile de credit importante.
Transport:
Statiile de metrou cele mai apropiate sunt: Victoria, St.James's Park si Green Park.
Casele Parlamentului – Parlamentul este o cladire impunatoare de pe malul Tamisei si un
obiectiv turistic important in Londra cunoscut si sub numele de Palatul Westminster. Cladirea este situata
pe locul in care Edward Confesorul a poruncit construirea palatului original in prima jumatate a secolului
al XI-lea. Pentru a ajunge din Sala Westminster spre camerele superioare, turistii trebuie sa treaca prin
usa uriasa de lemn a Salii Sf. Stefan. Peretii si tavanul sunt decorate dupa proeictul lui Barry pentru a
inlocui capela medievala in care Camera Comunelor se reunea pana in anul 1834. Urmeaza apoi Lobbyul Central pe ai carui pereti sunt incrustate motto-uri in limba latina. Acesta este locul in care membrii
Parlamentului se intalnesc cu sustinatorii lor sau intre ei si unde se face „lobby” pentru anumite legi si
idei. Din acest Lobby se poate ajunge in Camera Lorzilor sau in Camera Comunelor.
Camera Comunelor a fost distrusa de o bomba incendiara in 1941. Reconstructia dupa design-ul original
al lui Barry luat din Capela Sf Stefan, vechiul loc unde Camera Comunelor se reunea, a fost dusa la bun
sfarsit in anul 1950. Felul in care sunt asezate scaunele in Camera Comunelor, aminteste de asezarea unui
cor. Membrii partidului aflat la guvernare stau in bancile din fata, in timp ce opozitia si membrii sai cei
mai marcanti stau exact in partea opusa. Distanta dintre banci este marcata pe podea cu dungi rosii si este
de exact doua lungimi de sabie si un picior. Membrii Camerei Comunelor nu au voie sa treaca aceste
linii, astfel asigurandu-se ca dezbaterile se desfasoara in mod civilizat. In centru, pe podea se gaseste
Masa Camerei Comunelor; aici este amplasat sceptrul celui care prezideaza sedintele Camerei.
Camera Lorzilor este decorata cu auriu si rosu aprins si are intradevar toata grandoarea la care cineva s-ar
putea astepta de la o asemenea sala. Aici, in Camera Lorzilor, Majestatea Sa Regina vine pentru a
deschide sesiunea parlamentara in luna Noiembrie a fiecarui an. Tronul auriu care domina intreaga
camera, este cel din care Regina tine discursul de deschidere a sesiunii parlamentare. Lordul Cancelar sta
in partea opusa, pe bine cunoscutul „sac de lana” - o perna de culoare rosu aprins foarte mare umpluta cu
lana. Lordul Cancelar sta pe acest sac de lana pentru a respecta o traditie ce dateaza inca din Evul Mediu
cand produsul pe care Anglia il exporta in cantitatea cea mai mare era lana. Turistii ce doresc sa viziteze
Camerele Parlamentului trebuie sa mearga pe la intrarea Sf. Stefan unde se formeaza grupurile de
vizitare. Dezbaterile la Camera Comunelor au loc Luni, Marti si Joi de la 2:30 pm si Miercuri si Vineri de
9:30 am. Cel mai aglomerat si interesant moment in care puteti vizita Camerele Parlamentului este in
timpul audierii Primului Ministru. Pentru a asista la acest moment insa este nevoie de rezervare in
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prealabil prin ambasada sau consulat. Audierea Primului Ministru are loc miercurea de la 12 la 12:30 PM.
Camera Lorzilor este in sesiune de Luni pana Miercuri de la 2:30 pm iar Joi de 3 pm. In cazul in care
Camera Lorzilor se intruneste si Vineri, sedinta incepe de la 11 am. Ambele camere intra in vacanta
parlamentara de Craciun, Paste si din August pana la mijlocul lunii Octombrie.
Acesul la sedintele Parlamentului este gratuit dar in unele cazuri s-ar putea sa trebuiasca sa platiti pentru
un ghid. Cea mai apropiata statie de metrou este Westmister.
Blush de la Madame Tussauds este o atractie interactiva care duce vizitatorii in spatele usilor
inchise, chiar acolo unde vedetele serbeaza si se distreaza pe cinste iar pe vizitatori ii pune chiar in inima
actiunii cu ajutorul unor actori ce se straduiesc sa reproduca cat mai bine astfel de momente. Turistii pot
afla ultimile zvonuri si barfe din lumea mondena, pot sa-i sopteasca lui J-Lo la ureche pentru a o face sa
roseasca iar fetele pot sa-l ciupeasca de fund pe Brad Pitt. Tot la Madame Tussauds turistii se pot bucura
si de atractia numita The Spirit of London (Spiritul Londrei), care-i poarta inapoi in timp spre vremurile
Londra de acum mai bine de 400 de ani. Aici pot experimenta si simti mirosul orasului si confortul
taxiurilor londoneze. De la marele incendiu si epidemia de ciuma pana la Londra lui Chirstopher Wren si
moda anilor 60, „Spiritul Londrei” este o atractie extraordinara care va poarta prin istoria unuia dintre
cele mai marete orase ale lumii. In camera groazei turistii cu inima tare pot trai senzatii tari. Coridoarele
confuze pline de cadavre atarnate de pereti si sunete morbide ii vor speria pana si pe cei mai tari cu duhul.
Orar:
Madame Tussauds este deschis in fiecare zi a anului de la 9:30 am pana la 5:30 pm. Programul este
deseori prelungit atunci cand este aglomerat sau pe perioada verii (ultima intrare este la ora 6:00 pm).
Preturi:
Adult: 25.00 £
Copii: 21.00 £
Bilet de familie: 85:00 £
Exista si bilete all inclusive la Madame Tussaud's din Londra care asigura accesul imediat chiar daca este
coada. Acestea costa 40 £ pentru adulti si 30 £ pentru copii. Pe langa accesul imediat cu biletele all
inclusive mai primiti si o carte suvenir de 50 de pagini, o mana de ceara si acces timp de un an de zile.
Transport:
Metrou: cea mai apropiata statie de metrou: Baker Street
Autobuze: 13, 18, 27, 30, 74, 82, 113, 139, 159, 274
Tower Bridge - Astazi, pasajele pietonale servesc drept galerii de unde poate fi admirata
panorama peste Tamisa; una dintre cele mai incantatoare privelisti ale Londrei, un oras al carui colorit
este intr-o permanenta schimbare. La Expozitia Tower Bridge turistii se pot bucura de toate aceste
privelisti care taie respiratia oricui prin splendoarea lor, dar pot in acelasi timp sa afle lucruri interesante
despre istoria podului si despre felul in care a fost contruit cu ajutorul unor exponate interactive si al unor
filme explicative. Apoi vizitatorii pot vedea camera motoarelor cu aburi care in era Victoriana puneau in
miscare podul.
Orar:
Vara: 1 Aprilie – 30 Septembrie: 10:00 am – 6:30 pm (ultima intrare la 5:30 pm)
Iarna: 1 Octombrie – 31 Martie: 9:30 – 6:00 pm (ultima intrare la 5:00 pm).
Inchis pe 25 Decembrie.
Preturi:
Adult 5.50 £
Copii (5-15 ani) – 3.00 £
Copii sub 5 ani – gratuit.
Exista si un bilet combinat Tower Bridge si Monument: 6.50 £ pentru adulti si 3.50 £ pentru copii intre 5
si 15 ani.
Se fac reduceri pentru grupuri dar este nevoie de programare in avans.

4

British Museum este cel mai vechi si unul dintre cele mai mari muzee din lume. Turistii vor fi
fascinati de mumiile egiptene sau vor fi inspirati de superbele expozitii de desene si schite care se
schimba de cateva ori pe an. Un departament educational ofera o gama larga de servicii culturale pentru
adulti dar si pentru copii. Exista si alte departamente specializate pe monede si medalii, Egiptul Antic si
Sudan, Africa, Oceania si Americile, Antichitati Grecesti si Romane, Asia, Preistorie si altele.
Adresa:
La British Museum exista doua intrari. Intrarea principala este pe strada Great Russell. Aici este situat si
biroul de informatii; de aici puteti obitine si pliante informative despre muzeu si colectiile sale. Cealalta
intrare se afla in partea de nord in Piata Montague.
Orar:
Muzeul este deschis zilnic intre 10:00 am - 5:30 pm.
Marea Curte: Duminica – Miercuri 9:00 am – 6:00 pm. Joi, Vineri si Sambata de la 9:00 am la 11:00 pm.
Muzeul este inchis pe 24, 25 si 26 Decembrie si pe 1 Ianuarie.
Pret:
Intrarea la muzeu este libera pentru toti vizitatorii. S-ar putea percepe taxa pentru expozitiile temporare
dar aceste informatii le puteti obtine de la biroul de informare.
Transport:
Statii de metrou: Holborn, Tottenham Court Road, Russell Square, Goodge St.
Autobuze:
New Oxford Street - 7, 8, 19, 22b, 25, 38, 55, 98
Tottenham Court Road - 10, 24, 29, 73, 134
Southampton Row - 68, 91, 188
Palatul Kensington este una dintre resedintele regale si este situat in Gradinile Kensington.
Palatul Kensington a fost o resedinta regala inca din secolul al XVII-lea. Astazi este un important
obiectiv turistic din Londra deoarece prezenta atator generatii de femei din familia regala britanica in
acest palat l-a transformat intr-unul dintre cele mai pline de stil cladiri din Londra. De la Regina Maria
pana la Victoria si mai recent la Diana, Printesa de Wales toate femeile familiei regale au trecut pe aici si
si-au lasat amprenta asupra Palatului Kensington. Poarta principala a palatului este acum folosita ca
intrare principala la expozitiile si galeriile gazduite de Kensington.
Preturi:
Adulti: 12.50 £
Copii sub 16 ani: 6.25 £
Bilet pentru familie (2 adulti si maxim 3 copii): 34.00 £
Transport:
Metrou: Queensway; High Street Kensington; Notting Hill Gate
Autobuze: 70, 94, 148, 390 pana la Bayswater Road sau 9, 10, 49, 52, 70, si 452 pana la Kensington High
Street.
Orar:
1 martie – 31 octombrie: zilnic 10:00 AM - 06:00 PM. Ultima intrare la ora 05:00 PM.
1 noiembrie – 28 februarie: zilnic 10:00 AM – 05:00 PM (04:00 PM – ultima intrare).
Palatul Kensington este inchis in zilele de 24, 25 si 26 decembrie.
Trafalgar Square, piata situata in partea centrala a orasului este un obiectiv turistic foarte
important din Londra. O vizita in capitala Regatului Unit ar fi incompleta fara o vizita la minunata
Coloana a lui Nelson si cei patru lei de la baza sa, pentru a admira fantanile sau pentru a grani pinguinii.
Construita pentru a il comemora pe Amiralul Nelson, piata a fost botezata dupa Capul Trafalgar din
Spania, locul unde amiralul a castigat ultima sa batalie. John Nash este cel care a proiectat piata in anii
1820. Desi nu a trait sa o vada realizata, proiectul sau neo clasic a fost respectat, realizandu-se astfel un
efect unificat al pietei cu cladirile din jur.
In Trafalgar Square, in jurul statuii lui Nelson se gasesc statuile altor oameni distinsi. De o parte si de alta
se afla statuile lui Sir Henry Havelock si Sir Charles James Napier, ambii generali importanti din epoca
Victoriana. Pe peretele din nord sunt busturile lui Beatty, Jellicoe si Cunningham, toti lideri militari de
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seama. Pe alta parte se gaseste o statuie a lui George al IV-lea calare comandata chiar de el. In coltul opus
inca nu exista pe piedestal o statuie permanenta.
Nu este un lucru de mirare ca Turnul Londrei este obiectivul turistic si istoric cel mai popular
printre turisti. Turnul Londrei a fost fondat de William Cuceritorul si peste un mileniu de istorie a Angliei
s-au desfasurat in jurul sau in spatele zidurilor sale. In Turnul Londrei a fost executata Anne Boleyn, Guy
Fawkes a fost interogat, iar Richard II si Elizabeth I au fost incarcerati aici. Stand de paza pe malul
Tamisei, Turnul Londrei este un obiectiv turistic impresionant.
Turistii pot afla o multime de lucruri interesante despre importanta bijuriilor coroanei dintr-o serie de
filme introductive printre care se numara si un film color foarte rar cu secvente de la incoronarea
Majestatii Sale Regina Elisabeta a II-a. O data ajunsi in Trezorerie, va veti minuna de frumusetea
Coroanei Imperiale ce este purtata la deschiderea sesiunilor Parlamentului si veti putea admira cel mai
mare si mai frumos diamant din lume aflat pe sceptrul Suveranei, numit Cullinan I. Strajerii Bijuteriilor
Coroanei sunt foarte amabili si vor raspunde oricaror intrebari legate de aceasta colectie nepretuita. Veti
putea afla mai multe despre istoria Bijuteriilor Coroanei in cadrul expozitiei Coroanei si Diamantelor
existenta in Turnul Martin.
Nimeni nu stie mai multe lucruri despre istoria Turnului Londrei decat Strajerii Yeoman si o vizita la
Turnul Londrei n-ar fi completa fara un tur complet in compania acestora. Strajerii au pazit acest palat
fortareata timp de secole la rand. Ei va vor captiva cu povesti uimitoare, transmise din generatie in
generatie si va vor prezenta Poarta Tradatorilor si locul unde erau executati. Veti avea si posibilitatea de a
vizita Capela Sf. Petru, locul de odihna vesnica al celor executati in Turnul Londrei.
Corbii sunt una dintre cele mai interesante expozitii de la Turnul Londrei. Aceste pasari minunate au trait
intre zidurile fortaretei de sute de ani si legenta spune ca daca acesti corbi vor parasi Turnul Londrei,
atunci intregul Regat se va narui. Ii puteti vedea peste tot in Turnul Londrei si le puteti vizita si
adaposturile.
Orar:
Turnul Londrei este deschis zilnic cu exceptia perioadei 24-26 Decembrie. Intre 1 Noiembrie si 28
Februarie este deschis intre 9:00 am si 4:00 pm de marti pana sambata si de la 10:00 am la 4:00 pm
duminica si luni.
Intre 1 Martie si 31 Octombrie este deschis de la 9:00 am la 5 pm de marti pana sambata si de la 10:00
am la 5:00 pm duminica si luni.
Toate cladirile din interiorul Turnului se inchid la 30 de minute dupa ultima intrare. Turnul se inchide la o
ora dupa ultima intrare. Este recomandat sa va rezervati aproximativ 2-3 ore pentru vizita la Tower of
London.
Preturi:
Adulti £16.00; Copii £9.50; Sub 5 ani gratis; Bilet de familie £45.00
Vizita la Tower of London este gratuita pentru posesorii de London Pass.
Adresa:
Turnul Londrei este situat pe Tamisa chiar langa Tower Bridge.
Transport:
Metrou: Tower Hill
Autobuz: 15, 25, 42, 78, 100, D1, RV1
Tren: Fenchurch Street Station, London Bridge Station, Liverpool Street Station.
Galeria Nationala a fost fondata in anul 1824 cand Camera Comunelor a votat achizitionarea
colectiei de picturi a bancherului John Angerstein. Galeria Nationala ofera o gama foarte larga de picturi
ale unora dintre cei mai mari artisiti europeni. Printre cele mai populare se numara: “Venus si Marte” de
Botticelli, “Floarea soarelui” de Van Gogh, “Madona din grota cu stanci” a lui Da Vinci, “Samson si
Dalila” a lui Rubens si altele. Pe langa colectia permanenta exista si un program foarte dinamic si variat
de expozitii temporare ce pot fi vazute la Galeria Nationala dar si tot felul de initiative menite sa aduca
arta mai aproape de oameni.
Orar:
Deschis zilnic de la 10:00 AM – 6:00 PM
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miercuri este deschis de la 10:00 AM la 9:00 PM.
National Gallery este inchis pe 1 ianuarie si in perioada 24-26 decembrie.
Preturi:
Intrarea la National Gallery este gratuita.
Adresa:
Trafalgar Square
Transport:
Autobuze: 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 29, 53, 77A, 88, 91, 139, 159, 176, 453
Biserica Sf Petru din Westminster, mai bine cunoscuta sub numele de Westminster Abbey,
ocupa un loc unic in istoria Marii Britanii. Toti suveranii britanici de la William Cuceritorul incoace, (cu
exceptia lui Edward al V-lea si Edward al VIII-lea) au fost incoronati aici. Westminster Abbey este de
asemenea locul de odihna vesnica al monarhilor din cea de-a doua jumatate a secolului al XIII-lea si pana
la mijlocul secolului al XVIII-lea.
In apropiere, pe podea se gaseste o placa comemorativa dedicata lui Sir Winston Churchill, care este
inmormantat la Bladon langa Palatul Blenheim. Corul este locul de unde 22 de baieti si 12 vicari canta in
timpul slujbei zilnice. Imnul “Zadok the Priest” a fost scris de Handel pentru incoronarea lui George al IIlea si inca mai este inclus si astazi in ceremoniile de incoronare. Sanctuarul este cel in care incoronarile
au loc. In spatele inaltului altar se gaseste un mosaic ce infatiseaza cina cea de taina si dateaza din 1867.
Pe altar se gaseste o pereche de candele cumparate cu banii lasati bisericii de catre Sarah Hughes, o
femeie de servici din secolul al XVII-lea. Altarul lui Edward Confesorul se gaseste in capela din partea
de est a sanctuarului, cea mai venerata parte a bisericii. Pe divanul de piatra ce dateaza din secolul al XVlea sunt gravate scene din viata sfantului ce a fost canonizat in seculul al XII-lea. Tronul incoranarii lui
Edward I, ce dateaza din jurul anului 1300 poate fi admirat in aceasta parte din Westminster Abbey.
Folosit la absolut toate ceremoniile ce incoronare care au avut loc aici din 1308, tronul a fost facut sa
incorporeze piatra Scotiana a incoronarii pe care Edward a adus-o in Anglia in 1296. Aceasta piatra a
ramas in Westminster Abbey pentru sapte sute de ani pana cand a fost adusa inapoi la Castelul din
Edinburgh in 1996. Tot la Westmister Abbey se gaseste si mormantul Reginei Elisabeta I. De asemenea
sora sa pe jumatate catolica, Regina Maria, este ingroapta si ea aici. Un alt loc important la Westminster
Abbey este Coltul Poetilor. Prima persoana ingropata aici a fost Geoffrey Chaucer in anul 1400. Exista
memoriale dedicate lui John Dryden, Edmund Spencer, Dr. Samuel Johnson, Robert Browning si Charles
Dickens, pentru a enumera doar cativa. Multi oameni ilustri sunt comemorati aici desi sunt ingropati in
alte locuri. Printre acestia se numara: William Shakespeare, John Milton, Wordsworth, Keats si Shelly,
surorile Bronte si Jane Austin. Nu toti cei comemorati aici sunt poeti sau scriitori. Exista si cativa diaconi
ai bisericii sau alti preoti, compozitorul Handel sau actorul David Garrick. Ultimul dintre cei ingropati
aici este Sir Laurence Olivier.
Orar:
Luni – Vineri: 9:30 am – 3:30 pm (exceptand miercuri cand programul e 9.30am - 6.00pm).
Sambata: 9.30am - 1.30pm.
Samabta din iunie in septembrie: 9.30 am - 3.30 pm.
Preturi:
Adulti: £16.00; Elevi: £6.00; Batrani si grupuri de studenti: £10.00
Bilet de familie 2 adulti si 2 copii sau 1 adult cu trei copii: £28.00
Exista si un bilet anual care costa £36.00.
Adresa:
Westmister Abbey este foarte usor de gasit fiind situata chiar in inima Londrei vis-a vis de Parlament.
Catedrala Sf. Paul - Este capodopera lui Sir Christopher Wren, construita din piata de Portlan si
incununata de un dom minunat. St Paul's Cathedral este un obiectiv turistic faimos in plenitudinea de
obiective turistice din Londra. Treptele foarte late conduc spre superba fatada de vest cu doua etaje si
doua turnuri in stil baroc. In turnul din stanga se gaseste cel mai mare clopot din Anglia. „Marele Paul”,
fabricat in anul 1882, cantareste 17 tone. Interiorul Catedralei Sf. Paul, ca si exteriorul este dominat de
marele sau Dom, care incoroneaza intersectia catedralei. Unul dintre domurile cele mai mari din lume, cu
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o inaltime de 111 metri, cantarind 65000 tone este sustinut de opt stalpi. Frescele ce decoreaza domul
prin interior, sunt creatia lui Sir James Thornhill. St. Paul's Cathedral contine multe artefacte interesante
si unele monumente ale unor britanici de seama. In altarul din partea nordica se gaseste Capela Sufeltelor,
dedicata memoriei lui Lord Kitchener si a oamenilor sai morti in razboi. Acest altar contine si un
memorial inchinat ducelui de Wellington, eroul bataliei de la Waterloo. Tot la Catedrala Sf. Paul se afla
si monumentul lui Nelson, eroul marilor care a pierit in batalia de la Trafalgar din anul 1805. Cripta care
se crede ca este cea mai mare din Europa, contine aproximativ 200 de morminte. Aici se gasesc
mormintele lui Nelson, Wellington si al lui Sir Alexander Fleming, cel care a descoperit penicilina. In
coltul artististilor, se gasesc mormintele lui Sir Arthur Sullivan, Sir Henry Moor, Sir John Everett Millais
si Joshua Reynolds. Inconjurat de morminte si memoriale ale membrilor familiei sale, tot aici se gaseste
si locul de veci al lui Sir Chirstopher Wren. Deasupra se afla o inscriptie aleasa chiar de fiul sau - "lector,
si monumentum requiris, circumspice" (Cititorule, daca-i cauti monumentul, uita-te in jurul tau).
Orar:
Luni-Sambata: 8:30 – 16:00 (ultima intrare). Galeriile se deschid la 9:30. Catedrala este inchisa pentru
vizitatori de Craciun si in Vinerea Mare. Catedrala se mai inchide vizitarii uneori fara a anunta din cauza
unor slubje speciale.
Preturi:
Adulti: £11.00; Batrani: £10.00; copii (6-16 ani): £3.50; Bilet de familie (2 adulti si 2 doi copii): £25.50
Intrarea este gratuita cu LondonPass.
Transport:
Cea mai apropiata statie de metrou este St Paul's
St James's Park - Parcul are si un lac unde convietuiesc rate, gaste si pelicani. In St James's Park
au loc foarte des ceremonii, parade sau sarbatoriri ale unor evenimente de importanta nationala.
Trei palate regale inconjoara parcul Sf James. Cel mai vechi dintre ele este palatul Westminster, acum
cunoscut ca sediu al Parlamentului britanic. Palatul St James cu stilul sau inconfundabil inca mai detine
titlul de Curtea Sfantului James, in ciuda faptului ca Monarhii locuiesc in al treilea palat din anul 1837 Palatul Buckingham. Parcul este un loc ideal pentru relaxare atat pentru turisti cat si pentru londonezi.
Printre facilitatile cu care este dotat Parcul Sf James se numara terenuri de joaca pentru copii, toalete
publice si dotari pentru persoanele cu handicap. Parcul St James este cel mai vechi parc regal din Londra
si dateaza inca din secolul al XIII-lea.
Orar:
St James's Park este deschis de la 5:00AM pana la miezul noptii, pe parcursul intregului an.
Metrou:
statia St. James's Park - magistralele District si Circle Line.
Parcul nu este dotat cu locuri de parcare.
Hyde Park - Unul dintre cele mai importante obiective turistice si istorice ale Londrei, Hyde Park
acopera o suprafata de 142 de hectare. In Hyde Park exista cate ceva pentru fiecare turist sau londonez.
Cu peste 4000 de copaci, un lac, o pajiste, facilitati de echitatie si multe altele este foarte usor sa uiti ca te
afli in mijlocul unui oras atat de agitat pecum Londra. In Hyde Park exista restaurante si cafenele care
ofera o gama foarte variata de produse de la inghetate si sandwich-uri pana la mese sofisticate din trei
feluri. Un fost post de observare al politiei numit "The Lookout" este astazi folosit ca centru educational
pentru copiii care invata despre natura si animale salbatice.
Orar:
Hyde Park este deschis de la 5:00am pana la miezul noptii, pe parcursul intregului an.
Transport:
Metrou: statiile Lancaster Gate si Marble Arch de pe Central Line
statiile Hyde Park Corner si Knightsbridge de pe Piccadilly Line.
Locurile de parcare din zona sunt extrem de limitate, de aceea este recomandat ca vizitatorii parcului sa
foloseasca mijloacele de transport in comun.

