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 Londyn jest jednym z najciekawszych miejsc na świecie. Zwiedza się go bardzo 

przyjemnie, gdyż większość atrakcji jest bezpłatna. Wśród mnogości miejsc do 

zobaczenia znajdziemy: 

 

• muzea 

• galerie 

• parki 

• targowiska 

• tak zwane „kultowe miejsca” 



The British Museum 



Muzeum Brytyjskie 

 To jedno z największych 

muzeów na świecie.  

 W swoich murach skrywa 

ponad 7 milionów eksponatów. 

 Znajdziemy tam egipskie 

mumie, bardzo ciekawy dział 

zegarów czy też sekcję  afrykańską 

i japońską. 

 Duże wrażenie robi Drzewo 

Życia - zbudowane przez 4 artystów 

z Mozambiku z elementów 

karabinów oddanych lub 

zarekwirowanych po wojnie 

domowej w Mozambiku. 

   



The Natural History Museum 



Muzeum Historii Naturalnej 

Muzeum mieści się w pięknym wiktoriańskim budynku. 

 

 Największe wrażenie robią 

szkielety dinozaurów. 

 Godna polecenia jest 

kolekcja motyli i wystawa 

przedstawiająca początki 

rodzaju ludzkiego.  

 Większość wystaw jest 

interaktywna. Prawie 

wszystkiego można dotknąć, 

jest też możliwość 

przeprowadzenia samodzielnie 

wielu eksperymentów. 



Victoria & Albert Museum 



Muzeum Victorii i Alberta 

 V&A Muzeum to 14 km ekspozycji. Każdy zwiedzający znajdzie 

coś dla siebie. Jest tu mnóstwo broni, mebli, obrazów, porcelany, 

gobelinów, waz greckich (m.in. Waza Portlandzka), wiele rzeźb.  

 Znajduje się tu nawet kolumna 

Trajana, wielka, ogromna  

z niezliczoną ilością reliefów. 

 Muzeum posiada także 

imponującą kolekcję polskich 

pasów kontuszowych. 



Science Museum 



Muzeum Nauki 

 Muzeum Nauki to świetna rozrywka, 

zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.  

 Na kilku piętrach zebrane zostały 

eksponaty związane z rozwojem nauk 

ścisłych. Znajdziemy tu modele 

samochodów, samolotów czy 

ekspozycję poświęconą lądowaniu 

człowieka na Księżycu.  

 Muzeum zawiera wiele 

interaktywnych wystaw, można 

przeprowadzać różne eksperymenty. 



Palace of Westminster 



Pałac Westminsterski 
 Pałac Westminsterski to neogotyckie 

dzieło architektury z połowy XIX wieku oraz 

siedziba brytyjskiego parlamentu (Houses of 

Parliament): Izby Gmin i Izby Lordów.  

 Chętni mogą obserwować obrady 

każdej z izb z publicznej galerii (zazwyczaj 

czeka się w kolejce ok. 1 godz.).  

 Najbardziej znaną częścią pałacu 

jest wieża Elizabeth Tower, zwana również 

„Big Benem”, na której znajduje się ważący 

13 ton dzwon oraz ogromny zegar.  



St. Paul’s Church 



Kościół św. Pawła 

 Kościół św. Pawła w zachodniej 

części Covent Garden Piazza znany jest jako 

„kościół aktorów”, ze względu na 

długoletnie powiązania ze światem teatru. 

 Pierwsze przedstawienie angielskiego 

spektaklu kukiełkowego „Punch and Judy” 

miało miejsce przed tym kościołem w 1662 r.  

 W kościele znajdują się tablice 

upamiętniające m.in. Charliego Chaplina i 

Vivien Leigh. 



Temple Church 



Kościół Templariuszy 
Ten wspaniały kościół został wybudowany w XII wieku przez 

legendarny zakon templariuszy, rycerzy mających bronić podróżnych 

wędrujących do i z Jerozolimy. To właśnie tutaj przenieśli swoją 

siedzibę z Holborn. Charakterystyczny, okrągły kształt kościoła miał 

przypominać o najważniejszym dla templariuszy miejscu – bazylice 

Świętego Grobu w Jerozolimie.  



Borough Market 



Hala Targowa Borough Market 

W ramach poznawania miasta warto również zajrzeć na jeden z 

londyńskich targów. Borough Market w pobliżu Southwark Street 

to popularny targ spożywczy.  



Convent Garden 



Uliczni artyści na Convent Garden 

 Na Convent Garden 

oraz Bankside uwagę 

przyciągają uliczni artyści – 

znajdziemy tu śpiewaków, 

żonglerów i inne barwne 

postacie.  

 Warto pamiętać, że jeśli 

chcemy zrobić im zdjęcie, to 

trzeba uiścić drobną opłatę. 



Abbey Road Zebra Crossing 



Przejście dla pieszych Abbey Road 

 Jeśli jesteście 

fanami Beatlesów, to 

koniecznie musicie 

zajrzeć na Abbey Road 

– to właśnie na tym 

przejściu w 1969 roku 

powstała słynna 

okładka do albumu 

The Beatles Abbey 

Road. 



St James’s Park 



St James’s Park 

 St James’s Park – to 

jeden z najbardziej 

uroczych parków w 

Londynie. Bujna roślinność, 

stawy, kaczki, łabędzie  

i pelikany, jak  

i odbywające się koncerty 

na świeżym powietrzu 

przyciągają zarówno 

turystów, jak i mieszkańców 

Londynu. 



Buckingham Palace 



Pałac Buckingham 

 Fani rodziny królewskiej mogą obejrzeć 

uroczystą zmianę warty pod Buckingham Palace 

(od maja do lipca codziennie o godz. 11.30, w 

pozostałe miesiące – co drugi dzień), a przy 

odrobinie szczęścia mogą dostrzec któregoś z jej 

członków. 



Trafalgar Square 



Trafalgar Square 

 Będąc w Londynie możemy 

wybrać się na Trafalgar Square, gdzie 

znajduje się kolumna Nelsona.  

 Przy Trafalgar Square znajduje 

się zbudowany w XVIII wieku kościół  

St Martin-in-the-Fields. Pełnił on rolę 

kościoła parafialnego rodziny 

królewskiej. Po lewej stronie ołtarza 

znajduje się loża królewska.  

 Obecnie w kościele można 

wysłuchać za darmo koncertu, 

odpocząć od zgiełku Londynu. 



Westminster Abbey 



Westminster Abbey 

 Opactwo Westminsterskie to 

jedna z najbardziej znanych kościołów w 

Wielkiej Brytanii.  

 W Opactwie mieszczą się groby 

wielu słynnych osób m.in. Samuela 

Johnsona, Karola Dickensa, Roberta 

Browninga, Isaaca Newtona, Karola 

Darwina czy Ernesta Rutherforda.  

 To właśnie tutaj odbywają się 

koronacje królów Anglii.  



From Westminster Bridge to Tower Bridge 



Spacer wzdłuż Tamizy  
od Mostu Westminster do Mostu Tower Bridge 


