FISA DESTINATIEI LONDRA
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 nu se mananca bine, devenind chiar una dintre
capitalele culinare ale lumii.
Londra a evoluat dintr-un amalgam de sate si targuri guvernate separat. Astazi in cartierele Londrei se pot
inca observa stiluri si personalitati diferite. Centru orasului Londra (“The City”) este cel mai vechi cartier si
astazi este cartierul financiar al orasului. Gazduieste unele dintre cele mai importante obiective turistice si
monumente din Londra cum ar fi Tower Bridge si Turnul Londrei (Tower of London) Acesta din urma
serveste drept loc unde sunt pastrate bijuteriile Coroanei Britanice. Tot centrul Londrei se gasesc si biserici
importante cum ar fi Catedrala Sf. Paul (St Paul’s Cathedral) construita de Christopher Wren. Obiecte din
perioada antica a orasului, descoperite in urma sapaturilor arheologice, sunt expuse la Muzeul Londrei.
Centrul Londrei gazduieste de asemenea si cladiri mult mai moderne cum ar fi cladirea Lloyds, cladirea
Swiss Re cunoscuta sub numele de “The Gherkin” sau Podul Mileniului, supranumit si “sabia de lumina”.
Turistii pot afla multe lucruri interesante despre istoria banilor la Muzeul Bancii Angliei. Centrul Londrei ar
trebui vizitat pe timpul zilei deoarece in zona nu exista prea multe restaurante iar viata de noapte este absenta
cu desavarsire.
Celelalte zone ale Londrei sunt diferite intre ele, fiecare cu specificul propriu. Cartierul Bloomsbury spre
exemplu este un cartier serios si linistit. West End este centrul distractiei si plin de restaurante. Aici se gasesc
teatre si cinematografe celebre cum ar fi Covent Garden sau Opera Regala. Soho, districtul de teatre si
distractie al Londrei, se afla si el in inima cartierului West End. Tot in Soho se gasesc si cele mai interesante
si pline de viata baruri si cluburi din Londra.
Westminster este cartierul care aduna toate institutiile guvernamentale si o multime de monumente istorice si
obiective turistice. Turistii pot vedea aici Westminster Abbey si Palatul Buckingham, se pot plimba prin
Trafalgar Square sau pot vizita Galeria Nationala. Palatul Parlamentului, Big Ben si Westminster Abbey se
gasesc in capatul strazii Whitehall care pleaca din Piata Trafalgar. De-a lungul strazii se gasesc si Cabinetul
si Camerele de Razboi si Muzeul Churchill dar si 10 Downing Street, resedinta Primului Ministru al Marii
Britanii.
Multe alte zone din Londra sunt pline de obiective turistice si istorice. Mayfair, Piccadilly si St. James's dar
si Kensington sau Chelsea se numara printre zonele interesante din Londra.
Fiind una dintre cele mai importante capitale ale lumii atat pentru afaceri cat si pentru turism, Londra poate fi
vizitata in orice perioada din an. Oameni din diferite parti ale lumii au preferinte diferite cand vine vorba de
o perioada propice pentru a vizita Londra. Acest lucru face ca fluxul de turisti sa fie relativ constant pe tot
parcursul anului si tine preturile destul de sus. Multi turisti insa prefera vara din cauza vremii mai calde.
Primavara este dominata de turistii japonezi care au vacanta traditionala in lunile aprilie si mai. Iarna este
sezonul in care Londra este cel mai putin vizitata din cauza ploilor frecvente si a temperaturilor destul de
scazute. Exceptie face luna decembrie cand Londra este inundata chiar si de britanici care vin la cumparaturi
sau pentru a asista la diferite spectacole organizate in perioada sarbatorilor. In concluzie lunile iulie, august si
decembrie sunt cele mai aglomerate din an, iar ianuarie este luna ideala pentru cei care vor sa faca economii
si cauta preturi ceva mai mici.
Majoritatea obiectivelor turistice din Londra, muzeele sau obiectivele istorice, sunt aglomerate in lunile iulie,
august si in timpul vacantelor scolare. Dar cum Londra are astfel de atractii turistice din belsug cozile la

intrare sau la casele de bilete nu sunt o problema in general.
In Londra puteti ajunge foarte usor cu avionul, intrucat orasul este deservit de nu mai putin de cinci
aeroporturi internationale care sunt folosite de majoritatea companiilor aeriene din lume. De asemenea
Londra este nodul feroviar principal al Marii Britanii si un punct de pornire in calatoriile europene cu trenul.
Datorita abundentei de turisti din toata lumea care aleg sa viziteze Londra, au aparut si o plenitudine de
oferte de bilete de avion sau cazare, diverse pachete turistice avantajoase. Agentiile de turism isi dau silinta
sa atraga cat mai multi clienti cu oferte avantajoase la preturi competitive.
Aeroporturile Heathrow si Gatwick raman in continuare principalele porti de intrare in Londra si in Marea
Britanie, dar odata cu cresterea popularitatii companiilor low-cost si celelalte aeroporturi devin tot mai des
folosite. Toate aeroporturile sunt foarte bine legate de oras prin mijloace de transport in comun ceea ce face
foarte facila deplasarea din oras spre aeroport si invers. Cei ce calatoresc in interes de afaceri sunt din ce in
ce mai atrasi de aeroporturile mai mici: City, Stansted sau Luton. Acestea sunt folosite si de companiile lowcost si sunt mai putin aglomerate, intarzierile sunt mai rare dar sunt la fel de bine legate de oras prin
mijloacele de transport in comun ca si cele doua mari aerporturi ale Londrei.
Desi este catalogat ca fiind un oras scump, Londra ramane o destinatie de vacanta de top printre orasele
europene cu aproape sase milioane de turisti anual. Cu o planificare atenta poate fi o locatie pentru o vacanta
de vis.
Obiective turistice Londra
Obiectivele turistice din Londra sunt cu adevarat deosebite, numeroase si extrem de interesante, si pot
reprezenta motivul pentru care turistii ar alege sa isi petreaca cateva zile in capitala Marii Britanii.
Londra este un oras scump si intrarea la anumite obiective turistice este si ea destul de costisitoare insa exista
si obiective turistice la care intrarea este gratuita. De la obiective turistice moderne cum ar fi Lodon Eye,
celebra roata din Londra, pana la atractii foarte vechi cum ar fi Turnul Londrei, capitala Regatului Unit are o
oferta de atractii care poate tine ocupat cei mai pretentiosi turisti. In functie de timpul disponibil, atractiile
turistice din Londra pot fi vizitate la pas sau puteti folosi reteaua de transport extrem de bine pusa la punct
pentru a reusi sa vizitati obiectivele turistice dorite.
Lista obiective turistice Londra
Londra este una dintre capitalele istorice ce abunda in obiective turistice. Londra merita vizitata in orice
perioada a anului deoarece este un oras plin de istorie si de atractii turistice. Mai jos va prezentam o serie de
obiective turistice din Londra pe care le-am considerat mai importante, dar pe langa acestea exista multe
altele ce merita vazute si explorate. Va lasam sa alegeti ce merita si ce nu merita vizitat in capitala Regatului
Unit din lista de atractii de mai jos.
London Eye
O atractie oarecum recenta dar extrem de populara, London Eye este o roata gigantica situata pe malul sudic
al Tamisei. Structura cu o inaltime de 135 de metri a fost construita ca parte a eforturilor de celebrare ale
noului mileniu in capitala Marii Britanii. Roata din Londra se invarte foarte incet, permitand turistilor sa se
imbarce fara a fi oprita complet. O tura completa dureaza aproximativ 30 de minute. Datorita design-ului
deosebit al capsulelor din sticla, vizitatorii au parte o priveliste de 360 de grade a intregii capitale britanice.
Multe dintre obiectivele turistice celebre din Londra sunt perfect vizibile, inclusiv, Palatul Buckingham,
Catedrala St Paul si Casele Parlamentului. In zilele senine se poate vedea pana la 40 de kilometri distanta.
Ca informatie practica va sfatuim daca aveti posibilitatea sa va achizitionati biletele in avans, deoarece cozile
pot fi foarte lungi, atat la imbarcare cat si la achizitionarea biletelor. De asemenea, este bine de stiut ca
noaptea este mai putin aglomerat si privelistile sunt chiar mai spectaculoase.
Adresa:
EDF Energy London Eye, Riverside Building, County Hall, Westminster Bridge Road, Londra SE1 7PB
Transport:
Metrou - statiile: Waterloo, Embankment, Charing Cross si Westminster

Preturi:
Adulti - 19.20 GBP;
Copii 4-15 ani - 12.30 GBP;
Familie de 4: 63.00 GBP.
Exista si bilete care va permit sa sariti coada (fast track).
Orar: se deschide la 10:00 si se inchide la ore deferite in functie de sezon. Vara este deschis pana la 21:30,
primavara, toamna si iarna doar pana la 20:30. In unele zile se inchide chiar la 15:00 sau 17:30 cum ar fi 24
si 31 decembrie. In perioada 6-17 ianuarie este inchis pentru reparatii si revizii. La fel, este inchis si in ziua
de Craciun, 25 decembrie.
Big Ben
Big Ben este unul dintre cele mai importante obiective turistice in Londra, devenind aproape o emblema a
capitalei britanice. Big Ben arata de-a dreptul incantator noaptea cand fatada si cesurile de pe fiecare fata
sunt iluminate. 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. Inainte de a se intoarce la Westminster pentru a isi ocupa locul
in actuala casa, a fost reconditionat la Whitechapel in anul 1858. Prima transmisiune a BBC a fost deschisa
de sunetul de la Big Ben in 1923 la 31 Decembrie. Inca exista un microfon in turn conectat la sediul British
Broadcasting Corporation (BBC).
In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in 1941, o bomba incendiara a distrus Camera Comunelor parte
din Sediul Parlamentului din Londra (Houses of Parliament), dar turnul cu ceas a ramas intact iar Big Ben a
continuat sa masoare orele si minutele. Sunetul sau a fost transmit prin radio poporului britanic si intregii
lumi, ca un indemn la speranta pentru toti cei care l-au auzit.
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.
Turnul Londrei (Tower of London)
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.
Turstii sunt invitati sa-i descopere secretele ascunse ce salasluiesc intre zidurile sale, sa se minuneze de
splendoarea bijuteriilor coroanei, sa priveasca locul in care trei regine au fost decapitate si sa exploreze
miturile si legendele care fac din vizita la Tower of London un moment important al vacantei la Londra.
Bijuteriile Coroanei
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.

Strejerii Yeoman
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.
Turnul Alb (The White Tower)
Primele pietre la baza acestei structuri impozante au fost puse in jurul anului 1078 din ordinul lui William
Cuceritorul. Zidurile sale infricosatoare sunt acum loc de expunere al unor armuri din colectia regala, armuri
ce au fost purtate de Henry al VIII-lea si Charles I, dar si al unei impresionante colectii de arme. Daca veti
vizita Colectia Spaniola de Arme veti putea vedea o serie intreaga de instrumente de tortura dar si frumoasa
Capela a Sf Ioan Evanghelistul.
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.
Tower Brigde
Acum mai bine de 100 de ani, in epoca Victoriana a fost construit acest pod care a devenit unul dintre cele
mai importante si cunoscute obiective turistice din Londra. Pasaje pietonale au fost facut pentru a permite
oamenilor sa traverseze Tamisa in timp ce podul poate fi ridicat pentru a permite vapoarelor mari sa treaca.
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.
Madame Tussauds
Turistii ce aleg sa viziteze acest obiectiv turistic trebuie sa fie pregatiti sa dea frau liber emotiilor si sa fie
pregatiti sa intre in lumea vedetelor si a personajelor celebre. Faima si grandoarea pot fi simtite pe viu in
sectiunea Blush, frica in Camera Groazei si momente de distractie maxima pot traite in Planetarium.
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
British Museum
British Museum este cel mai vechi si unul dintre cele mai mari muzee din lume. Sunt putine locuri unde pot
fi admirate atatea comori ale tuturor timpurilor sub acelasi acoperis. In mod normal British Museum este
printre cele mai vizitate obiective turistice in Londra. 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.
Pentru o vizita la British Museum, turistii ar trebui sa rezerve timp din belsug in vacanta lor la Londra,
deoarece muzeul adaposteste o multime de comori. Poate cel mai bine ar fi sa luati in considerare mai multe
vizite pentru a putea vedea fiecare exponat pe indelete.
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 Buckingham
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 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.
Trafalgar Square
Piata Trafalgar - 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.

Harrods
Harrods este cel mai celebru magazin din Londra. Complexul de magazine luxoase se regaseste pe itinerariul
multor turisti care aleg sa viziteze Londra, care vin la Harrods pentru a admira interiorul superb la
magazinului dar si pentru cumparaturi. Marea majoritate pleaca si cu o sacosa verde ce poarta insemnele
magazinului, semn ca au facut si cumparaturi in celebrul complex londonez. Turistii straini asigura o parte
importanta din vanzarile magazinului.
Gama de produse ce pot fi gasite la Harrods este cu adevarat impresionanta. Motto-ul companiei ce este
gravat pe piedestalul cladirii este "Omnia, Omnibus, Ubique - totul, pentru toti, oriune. Harrods a fost pentru
multa vreme locul unde se vindea orice produs la care te-ai putea gandi. Cu toate ca acest lucru nu mai este
valabil si astazi, oferta este in continuare fantastic de variata. De aici se poate cumpara o gama mare de
produse, de la farfurii din secolul al 18-lea pana la caviar si ursuleti de plus uriasi.
Pentru vizita la Harrods, este indicat sa va rezervati timp din belsug pentru ca magazinul ocupa aproximativ
80.000 de metri patrati, raspanditi pe cele sapte etaje. Planuri ale magazinului sunt disponibile la fiecare
dintre intrarile din complex. Unul dintre departamentele cele mai frumoase ale magazinului este "Food Hall",
sala situata la parter si decorata cu placi de gresie create de artistul William James Neatby. Alte
deparatamente demne de mentionat sunt Sala Egipteana si Camera Crystal. De asemenea trebuie remarcat
liftul central, decorat cu motive egiptene. De asemenea nu trebuie sa uitati sa vizitati departamentul de
jucararii, cel mai interesant din oras si locul de unde se pot cumpara jucarii enorme de plus.
Succesul cunoscut de Harrods a atras si alti antreprenori in Knightsbride, ceea ce a dus la ridicarea
standardelor din zona. In apropiere se gasesc magazine de lux cum ar fi Burberry sau Harvey Nichols. Sloane
Street, una dintre cele mai celebre strazi de shopping din Londra se gaseste si ea foarte aproape de Harrods.
Adresa:
87-135 Brompton Road, Knightsbridge SW1, Londra
Transport:
Metrou: Knightsbridge (Piccadilly line).
Info Util – Cardul London Pass
London Pass sau 2 for 1 London sunt doar cateva din ofertele speciale de care poti profita cand vizitezi Londra.
Daca ai un buget limitat, nu ar trebui sa le treci cu vederea. Despre ce este vorba?
London Pass este un card care permite posesorului sa viziteze gratuit 56 de atractii turistice din Londra. Se
activeaza la prima folosire (indiferent de data la care a fost cumparat) si apoi ramane valabil pentru o anumita
perioada. Poti opta pentru o durata de valabilitate de 1, 2, 3 sau 6 zile, in functie de cat timp vei sta in Londra si
ce iti propui sa vezi. Poti cumpara un London Pass online de la www.londonpass.com sau in Londra, din
aeroporturi, din majoritatea statiilor de metrou si a garilor.
Pe langa atractiile turistice, London Pass ofera discounturi si la anumite restaurante si magazine. London Pass
ofera posibilitatea de a fi utilizat si drept card de transport prin London Pass + Travel card, pretul fiind insa
mai mare decat in cazul celui folosit doar pentru vizitat. Acest card ofera gratuitate pentru un numar nelimitat de
calatorii cu metroul, autobuzul, tramvaiul, Docklands Light Rail si London Overground, in zonele 1-6, pe
perioada in care este valabil.
Iata care sunt preturile unui London Pass:

Si preturile unui London Pass + Travel:

Foarte multi turisti isi pun problema daca se merita intr-adevar sa cumperi un London Pass. Pentru a decide iti
recomandam sa iti faci o lista cu atractii turistice pe care vrei sa le vizitezi si pretul intreg al acestora. Consulta
apoi lista atractiilor incluse in London Pass si vezi cate se regasesc si acolo, apoi vei putea decide daca intradevar te avantajeaza.
Tips:
•Durata de valabilitate se refera la zile calendaristice si nu la numar de ore. De exemplu, cardul a fost
cumparat pentru o perioada de 3 zile si a fost activat (utilizat prima oara) luni la ora 16:00. Data maxima
pana la care poate fi folosit este miercuri, ora 0:00 si nu joi ora 16:00. London Pass+Travel poate fi utilizat
de la ora 9:30 AM din ziua in care a fost cumparat pana la ora 4:30 AM in ziua urmatoare expirarii cardului.
•Alte avantaje ale cardului London Pass sunt ghidul turistic gratuit pe care il primesti la achizitionare si
faptul ca nu trebuie sa stai la cozile de la casele de bilete (in sezonul de varf vei aprecia mult acest
avantaj)
•Daca esti student beneficiezi oricum de reduceri la intrarile la atractiile din Londra. Consulta site-urile
principalelor atractii pentru a vedea daca se merita sa cumperi un London Pass sau te descurci cu
reducerile pe care le primesti oricum. De asemenea e important de stiut ca foarte multe muzee si
monumente din Londra se viziteaza gratuit.

2 for 1 London
Pentru a beneficia de oferta 2 for 1 London trebuie sa ai un bilet de tren sau un card de transport public –
Travelcard, cumparate de la ghiseele National Rail (un Travelcard cumparat din statiile de metrou nu este
valabil pentru aceasta oferta). O alta conditie pentru a fi valabile este sa fie imprimate cu simbolul National Rail.
Poti beneficia de aceasta oferta pe perioada de valabilitate a cardului de transport, de exemplu o zi, sapte zile
sau o luna. 2 for 1 London include peste 100 de oferte “doi la pret de unul” ce includ atractii celebre cum ar fi
Muzeul figurilor de ceara Madame Tussaud’s sau The Tower of London, parcuri de distractii dar si hoteluri si
restaurante.

