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من اشھر االقوال التي رددت في حب لندن،  ومتعتھا الالمحدودة ، ھو ما  

 -:قالھ الدكتور
 
 :صموئیل جونسون 

 
 
 )فانت متعب من الحیاة    عندما تشعر بالتعب  من لندن، ( 
 

 .فیمكنك معرفة مدي رغبتك في االستمرار في الحیاة ، عند زیارة لندن 
 

 !ال یزال الناس یأتون لندن لمعرفة إذا كانوا یرغبون في العیش أكثر
  

 
لندن ھي عاصمة المملكة المتحدة ، واكبر مدنھا و تقع على نھر التمز،  في 

 .جنوب بریطانیا 
 

 
 Londonلندن                                                  
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وتعتبر أكبر مدن االتحاد االوروبي ، وھي اھم مراكزھا  للثقافة  

 .والموسیقى، والتعلیم واألزیاء ،  السیاسیة واالقتصادیة 
 
 

 .تعتبر واحدة من المدن  النابضة بالحیاة ، ومتعددة الثقافات  في العالم
 
 

تضم المدینة العدید من   التنوع السكاني  والثقافي ،  حیث توجد اكثر 
 . لغة ، بسبب ھذا التنوع    300من 

 
 

باالضافة لذلك ، تعتبر لندن من المقاصد السیاحیة ، الرائدة في العالم ، 
  65، حیث قصدھا اكثر من  2015و كانت المدینة االكثر زیارة في عام 

 . ملیون زائر 

London Eye 
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 .جمیلة وراقیة مدینة لندن ، حیث تضم ارقي المتاحف في العالم ، كما ان اغلبھا مجانیة الدخول  
 

فھي مدینة ترضي جمیع المستویات والجنسیات ، حیث التاریخ والفن ، یتزامن مع المطاعم والمقاھي وكذلك مراكز 
 .التسوق 

 
 
 

االغلبیة عند زیارة لندن ، تتمركز زیارتھم لالماكن 
التالیة ، زیارة شارع أكسفورد، وھاید بارك ، وقصر 

  .London Eyeباكنغھام وھارودز وجسر البرج و 
 
 
 

تعد ھذه المعالم االشھر في لندن ، فان كنت تطمع 
بمشاھدة لندن كما یجب ، فمن االفضل االستعانة 
بجوالت  الحافالت الحرة  ، والتي تعطیك فرصة 

 .لمشاھدة معالم ھذه المدینة بصورة اكثر من رائعة 
 
 
 

من االشیاء سھلة االیجاد في لندن ، الطعام الحالل وذلك 
لوجود تنوع سكاني كبیر ، ولكن الصعب ھو العثور على 

 .فندق بسعر معقولة 
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 .اذا كانت اقامتك في لندن طویلة ، وحالفك الحظ ،یمكنك الذھاب لرحلة قصیرة إلى برایتون أو مدینة بورنموث  
 

 .ننصحك بعدم الشراء من الباعة ، المتجولین في شارع اكسفورد 
 

   www.visitlondon.com :   لندن     -:لمزید من االطالعات 
 

 www.visitbritain.com/ae/ar :    بریطانیا 

 مكتب المعلومات السیاحیة لندن  

www.visitlondon.com
www.visitbritain.com/ae/ar


 
لندن مدینة الضباب ذات الشعبیة الواسعة والتاریخ العریق ، 
انھا مدینة قدیمة جدا ، كما انھا تحتوي على خلیط واسع من 

قد  التنوع السكاني  ، والجدیر بالذكر بان القبائل  الرومانیة 
استقرت ھناك  ، وتعرضت لندن لحروب القبائل مع بعضھا ، 

 .وذلك في الجھتین من ، نھر التایمز 
 

 ان تاریخ لندن یحتوي على فترتین ،  في منتھى االھمیة 
 العصر اإللیزابیثي: الفترة االولى 
 عصر فكتوري: الفترة الثانیة 

 
 Elizabethan London ُ:اوال 

 
 )1603~1558( عاما  45لقد استمرت في الحكم 

في اثناء ھذه الفترة طرات تغیرت كثیرة ، على لندن خاصة في 
الثقافة واالدب والمسائل االقتصادیة ، وقد نبغ في ھذه الفترة 

واصبحت . شكسبیر لیصبح االدب البریطاني ،  في منتھى الرقى   
 .الف نسمة  200لندن تحتوي على 

 
 

 Victorian London: الثانیة 
 

عام ، واستمر تولیھا  18تولت الملكة فیكتوریا الحكم ، في عمر  
، وقد عرفت الملكة فیكتوریا )  1901~1837(للحكم من عام 

 ، ) ال تغرب الشمس في بریطانیا (بمقولتھا المشھورة 
 

لقد كان عھدھا حافالً جداً فقد طرات الكثیر من التغیرات على 
بریطانیا ، كما استعمرت الكثیر من الدول في الشرق والغرب ، وقد 

تم بناء ساعة بیغ بن في ھذه الفترة ، وكذلك جسر تاور في عام 
 ) London Underground(، وتم انشاء اول اندرجراون1894

، كما بدأ القطار بالذھاب من لندن إلى العدید من  1863في عام 
 .الدول 

 
تعتبر فترة الملكة فیكتوریا ، من فترات الذروة في تاریخ ، بریطانیا 

 ) . لندن ھي عاصمة الدنیا ( كما اصبح الكثیر من الناس یردد 
 

 .لقد مر على لندن حربین عالمیتین اال انھا ، الزالت تعد ھي الكبرى  في االمور السیاسیة والطبیعیة والمالیة 
 

 
 تاریخ لندن 

 

 الملكة الیزابیث

 

 الملكة فیكتوریا
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