
 العدد المكان المحطه

Westminister  عين لندن- London eye 1 

Westminister  اكواريوم لندن- Aquarium London 2 

Westminister  ساعة بيغ بين- Big ben 3 

Westminister  جسر االلفيه- Millennium bridge 4 

Piccadilly circus  ساحة بيكاديللي- Piccadilly square 5 

Piccadilly circus  ستديو تصوير- history studio 6 

Piccadilly circus  متحف صدق او التصدق- Believe or not 7 

Piccadilly circus  تروكاديرو مول- Trocadero mall 8 

Piccadilly circus  محالت راقيه- Jermyn street 9 

Piccadilly circus  الحي الصيني- Chain town 10 

Piccadilly circus  ام اند امز- M  &M'S 11 

Oxford circus / Marble arch  " شارع اكسفورد " تسوق- Oxford street 12 

Oxford circus  العاب هامليز- Hamleys 13 

Oxford circus   " شارع ريجينت " تسوق- Regent street 14 

Oxford circus  " شارع كارنابي " تسوق- Carnaby street 15 

Oxford circus  ستديو تصوير- New ID Studio 16 

Baker street  متحف الشمع- Madame Tussauds 17 

Baker street  حديقة الحيوان- London zoo 18 

Kew gardens  حدائق بوتانيك- Royal botanic gardens 19 

Marble arch / Queensway  الهايد بارك- Hyde park 20 

Marble arch  سبيكر كورنر بالهايد بارد- Speaker corner 21 

Marble arch  " محالت بريمارك " تسوق- Primark 22 

Covent garden  منطقة كوفنت قاردن- Covent garden 23 

Covent garden  متحف المواصالت- Transport museum 24 

Covent garden  مطعم فايف قايز- Five guys restaurant 25 

Covent garden  مطعم شيك شاك- Shik shak restaurant 26 

Waterloo mainline  سينما- Imax cinema 27 

Kinghtsbridge  هارودز- Harrods 28 

Kinghtsbridge  هارفي نيكلز- Harvey nichols 29 

Arsenal  ملعب االمارات- Emirates stadium 30 

Fulham broad way  ملعب ستامفورد بريدج- Stamford bridge 31 

Wembley park  ملعب ويمبلي- Wembley stadium 32 

Victoria tube / Green park  قصر باكينغهام- Buckingham palace 33 

Regent park  حديقة ريجينت- Regent park 34 

Bridge underground  جسر لندن- Tower bridge 35 

Edgware  شارع العرب- Edgware road 36 

London bridge  متحف الرعب- London dungeon 37 

London bridge  السفينه المدمره- HMS belfast 38 

London bridge  برج شارد- Shard tower 39 

White city / Shepherd's bush  ويست فيلد مول- West field mall 40 
 



 العدد المكان المحطه

Bond street  تسوق- New bond 41 

Bond street  تسوق- Old bond 42 

Sloane square  تسوق- Sloane street 43 

Sloane square  تسوق- King's road 44 

Ladbroke grove  سوق يفتح السبت- Portobellp road 45 

Charing cross  ساحة الطرف االغر- Trafalgar square 46 

Camden town  كامدن تاون- Camden town 47 

Cutty sark lr  غرينتش- Green wich 48 

South kensington  قصر ديانا- Kensington palace 49 

South kensington  المتحف العلمي- Science museum 50 

South kensington 
 Victoria and Albert -متحف الفن الزخرفي 

M 
51 

South kensington 
 Matural history -متحف التاريخ الطبيعي 

M 
52 

Tower hill  ابراج لندن- Tower of London 53 

Aldgate  البرج الملقب بالخياره- Swiss re tower 54 

Goodge street  جسر االتصاالت- BT tower 55 

Holland park  الحديقة الهولنديه- Holland park 56 

St james's park  متحف الحرس- Guard museum 57 

North greenwich 58 التلفريك 

Bayswater  وايت ليز مول- White leys mall 59 

High street kensington  " تي كي ماكس " تسوق- TK maxx 60 

From: Marleybone To: Bicester 
north 

 Bicester village 61 -قرية بيستر فيلج 

Gloucester Road  " شارع كروميل " مطاعم- Cromwell road 62 

Leicester square  ساحة ليستر- Leicester square 63 

Notting hill cate 
 Portobello -شارع بورتبيللو " تسوق " 

road 
64 

Queens way  كوينزواي مشابه لشارع العرب- Queensway 65 

 

 

اليوم : اماكن خارج لندن تستطيع زيارتها والعوده بنفس  

 # مصنع كادبوري للشوكوالته .

 # قلعة وندسور .

 # قرية المجسمات .

 # قلعة ليدز .

 # سفاري بارك .

 # مزارع الفواكه .



 # مدينة العاب ثورب بارك .

 # مدينة العاب التون تاور .

 # مدينة العاب بالتشر بيتش .

 # مدينة العاب ليجو الند .

 

جماعيه إلى هذه االماكن واخرى ايضاً من ابرزها :وتوجد مكاتب سياحية تنظم رحالت   

 # مكتب زين للسياحة .

 # مكتب وندر للسياحية .

 وجميعهم بشارع العرب .

 

. البيج باسوألصحاب الرحالت القصيره يفضل لهم استخدام الباص السياحي للتعرف على اهم معالم المدينة وافضل نوع هو   

 

لندناما البقيه فهي منتشره بكل مكان في وربما االغلب ليس لديه معلومه عنهم  احهم مؤخراً اما المطاعم ذكرت اثنين فقط ألفتت  

خوف من الطعام فجميع المطاعم متوفره العربيه والهنديه وااليطاليه ...فهناك ال  

 

الفندق والعكسنصيحة للعائالت او القادمين إلى لندن وهم اكثر من شخص هناك شركات توصيل كثيره تأخدك من المطار إلى   

 ومن افضلها شركة الفا اللتي التأخذ التكلفه إال بعد توصيلك ورابطها االلكتروني هو :

http://alphaminicab.com/ 

 

 

 

 وبالختام : 

السياحيه في لندناعتذر عن عدم ذكر بعض االماكن وقمت بذكر ماحضرني ومالم يتم ذكره هو كثير لكثرة االماكن   

اخرى .. وشكراً لمتابعتكم . أذن هللا اتواصل معكم بمدوناتاتمنى ان المدونه نالت اعجابكم وافادتكم وب  

 

 

 

 

 

 

Twitter: @Abdulaziz10001 

Instagram: Abdulaziz100001 

 

http://alphaminicab.com/

