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 حدیقة الھاید بارك 
الصحیح بان لندن لدیھا الكثیر من الحدائق الفریدة والممیزة ، وسوف نسلط الضوء على اكثر حدائق لندن 

 شھرة .

 
 

تقع حدیقة الھاید بارك في قلب لندن وھي 
تعتبر اكبر حدیقة في ھذا الموقع وھي 

معروفة ومشھورة للسیاح العرب ، انیقة جدا 
ھتار ھي تابعة للعائلة  142وتبلغ مساحتھا 

، یقصدھا  17الملكیة السابقة في القرن 
الزائرون من انحاء العالم كافة ، واذا كنت 

ممن یستھویة ممارسة التخدیف فیمكنك 
ممارسة ھذا الریاضة في فصل الصیف في 

ھذه الحدیقة ، كما تحتوي على نصب تذكاري 
 ، من الظریف ان تعرف بان ھذه الحدیقة في 

 

 شارع اكسفورد

 متاجر متنوعة
Harrods  

 شارع العرب 

 حدیقة 
Kensington 

 قصر باكنجھام
Buckingham  

 

Hyde Park  
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الحرب العالمیة الثانیة استخدمة لطھي البطاطس بھا لجنود الحرب ، اما اآلن ففي الصیف یاتي الكثیر من 
 الزائرین لقضاء رحالت ممیزة وقضاء اوقات فریدة فیھا .

حدیقة الھاید بارك حدیقة ذات شان في قلوب محبي الفضفضة حیث یوجد بھا ركن التحدث ، یقوم الشخص 
 بالحدیث عن اي شيء یجول في خاطرة دون الخوف من عواقب ما ذكره ، فھیھ متنفس حر لشجون التعساء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في العالم ومطالبي الحریة ومحبى الفن واالبداع ، ربما تعتقد بان ھذا الشيء قد تم حدیثا ولكن حتما سوف 
،  1872ینتابك شيء من الذھول عندما تعرف بان ھذه الحریة في ھذه الحدیقة قد بدات في یوم االحد من عام 

ھذه الحدیقة ھي مقصد الكثیر من رجال السیاسة والمشاھیر ، فاذا كان یجول في خاطرك شيء ما اترك لنفسك 
 العنان في الھاید بارك . 

 اشیاء نذكركم بھا : 
 Undergroundوسیلة المواصالت : 

 ومحطة  Marble Arch ومحطة   Hyde Park Cornerمن محطة 
Knigntsbridge 

  Lancaster Gate العنوان : 
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تقع ھذه الحدیقة جنوب الھاید بارك وھي تعد واحدة من اربع اجمل حدائق في العالم ، وھي حدیقة لقصر 
كینزستون وھو القصر الرسمي القامة االمیرة دیانا ، حیث تعد ھذه الحدیقة الممشي المیرة دیانا وھي تمتد 

اصبحت ھذه الحدیقة یتردد علیھا الكثیر من   1997امیال ، بعد وفاة االمیرة دیانا في عام  7على مساحة 
سنھ وھو  12الزوار ، ویعتبر ھذا المكان مكان امن وممتع لالطفال للعب فیھ ویتوجد فیھ االطفال حتى سن 

یحتوي على العاب مختلفة ومنحوتات ونموذج لسفینة ، یعشق االطفال ھذا المكان النھ یاخذھم الى عالم 
 ممزوج  بالمتعة والتسلیة .

 اشیاء نذكركم بھا 
  ومحطة  Queenswaysمن محطة    Undergroundوسیلة المواصالت : 

High St Kensington 
 Lancaster Gateالعنوان : 

Kensington Garden  
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تعتبر ھذه الحدیقة واحدة من اصغر الحدائق في لندن ، بیدا انھا فائقة الجمال وھي تطل على قصر باكنجھام 
 وكذلك عین لندن وساعة بیغ بن  ، اطاللھ ماسیة لھذه الحدیقة فھي تكشف لك لندن بجمالھا في لحظات .

 یوجد بداخل ھذه الحدیقة بحیرة للبجع وكذلك البط واالواز .

المثیر في ھذه الحدیقة والذي یشد االنتباه ھو تواجد الكثیر من المسنین فیھا ، حیث یقومون باعطاء السناجب 
 حبات البندق وھو منظر مثیر ومسلي .
على الرغم من صغرھا ولكن یوجد بھا 
مقھي وكذلك مطعم وھو یفتح من شھر 

 مایو إلى اكتوبر . 
 انظر خریطة لندن 
 اشیاء نذكركم بھا 

  Undergroundوسیلة المواصالت : 
   St James’s Park من محطة 

 
 

St James’s  Park 
 حدیقة سان جیمس 
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فدان وھي مساحة كبیرة ، ویوجد بھا عدة اقسام مختلفة ، حیث انھا كانت  410تقع ھذه الحدیقة على مساحة 
سابقا تابعة للصید الملكي ، 
كما ان حدیقة الحیوان تقع 

في شمال ھذه الحدیقة ، ھي 
حدیقة ذات طابع خاص حیث 

قام شكسبیر باقامة مسرح 
في ھذه المنطقة ، لقد تم بناء 

،  1820ھذه الحدیقة في عام 
كما یوجد غرب ھذه الحدیقة 
المركز االسالمي والمعروف 
بمسجد ریجنت ، حیث یمتاز 

ھذا المسجد بقبتھ البرقة 
االمعة  ،ویمكن لغیر 

المسلمین دخولھ ، حدیقة 
ریجنت  تحتوي ایضا على 
حدیقة الملكة ماري وھي 

 نوع تقریبا من االزھار .  400تضم نحو 
 اشیاء نذكركم بھا 

 ومحطة   Baker St من محطة  Undergroundوسیلة المواصالت : 
Regent’s Park  

 انظر خریطة لندن
 المركز االسالمي 

 Maryleboneمن محطة   Undergroundوسیلة المواصالت : 

Regent’s Park  
 حدیقة ریجنت 

 

  

 


