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لعل الكثیر من البطاقات  التذكاریة 
المتداولة بین عشاق التاریخ واالشیاء 

الراسخة الممیزة ، یحتوي على برج لندن 
في مدینة الضباب فھو واحد من منظمة 

الیونیسكو للتراث العالمي وھو بالقرب من 
برج لندن غیر انھ في الحقیقة عبارة عن 

قلعة تاریخیة تقع على الضفة الشمالیة 
لنھر التایمز وفي قلب لندن ، استخدمت 
ھذه القلعة كسجن فیما ماضي ، وقد تم 

على غرار قلعة في  1087بناءھا في عام 
القرون الوسطي ، ان الظریف في امر ھذه 

القلعة ھو عد الزائرین حیث یبلغ عدد 
 ملیون زائر . 2الزوار 

اذا كنت من عشاق التاریخ ولك رغبھ في 
مشاھدتھ وجھا لوجة فان ھذه القلعة تدعوك لمشاھدتھا ، فاذا 

كنت ترغب بزیارتھا في الصیف فیمكنك شراء التذكرة عن 
طریق االنترنت كما یمكنك شرائھا من محطة المترو وذلك لكي 

 توفر على نفسك الوقوف في الصف المزدحم .
كما یوجد جوالت سیاحیة حرة لمدة ساعة وھي مجانیة مع 

زي ممیز وھذا االفضل لك اذا كنت ترید مشاھدة الكثیر 
 واالستفادة بمعلومات كافیة ووافیة .

 كما یمكنك مشاھدة غرف االعدام والتعذیب في ھذه القلعة .
 
 

 

 

 

 Tower of Londonبرج لندن                  
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 ھناك قسم خاص في ھذه القلعة یحبذ الكثیر من الزوار مشاھدتھ وھو ;
 

Waterloo Barracks 
جناح تتویج السالطین ھذا الجناح الذي اغرم بھ الكثیر من السیاح ھو 
جناح لحفظ الرموز الملكیة وبما في ذلك المجوھرات واللوحات وبعض 

الرموز الملكیة االخرى مثل التاج والصولجان ، یحتوي ھذا الجناح على 
تیجان السالطین لمراحل مختلفة ، كما یمكنك سماع الموسیقى لمراسم 

بعض السالطین ، بعض غرف السالطین تركت في منتھي الروعة 
والجمال ، اما تاج الرومانیة المقدسة والذي یعد تحفة حقیقیة حیث یزن 

ملیون باوند من المجوھرات تقریبا ، اما الماسة االكبر حجما (جبل  28
قراط تستقر ھناك وھذه الماسة ھي عبارة عن  105النور ) فھي تزن 

 . 2012ماسة الیوبیل للملكة الیزابیث وذلك في عام 
 

عام وھو منتظم  600ان الظریف ھو الحرس الملكي ، یشتھر الحرس الملكي في بریطانیا بالدقة التامة ومنذ 
 دقیقة وذلك عندما حدث انفجار في لندن . 30تماما فقط في یوم واحد حدث تاخیر لھذا الحرس مدة 
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 واآلن وصلنا إلى اكثر  القصص والمعتقدات غرابة في ھذا المكان ،وھو مكان الغراب االسود بداخل القلعة 
االسطورة تقول بان ھذا الغراب االسود القابع في ھذه القلعة ھو عبارة عن سلطنة بریطانیا باسرھا ، حیث 

یقال بان ھذا الغراب اذا طار فان سلطنة بریطانیا سوف تنھار لذلك تم تقیدة لكي ال یتمكن من الفرار والطیران 
 وھذه الغربان تتغذاء  على اللحوم ، ھذا من العجائب والغرائب فعال . 

 من ھنا یمكنك الذھاب إلى جسر لندن 
 اشیاء نذكركم بھا 

 باوند  10,50باوند ، لالطفال  21قیمة التذكرة للبالغین 
او اشتریت التذكرة عن )        London Pass(  اذا كان لدیك  

طریق االنترنت فسوف تكون ارخص باالضافة انھ ال یتطلب منك 
 االنتظار في الطابور للحصول على التذكرة . 

 مساء  ( یومیا  ) 5:30صباحا إلى  9یفتح 
 

 انظر خریطة لندن 
 
 

  Undergroundوسیلة المواصالت 
 Tower Hillمن محطة  

 
 
 یوجد محل للتحف في الداخل  

 

 

 


