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Πληροφορίες ΛΟΝΔΙΝΟ
Κλίμα
Κλασσικός βρετανικός καιρός. Τσουχτερό κρύο το οποίο συνοδευόταν από το εκνευριστικό ψιλόβροχο
που ξεκινά και σταματά συνέχεια. Και η υγρασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Μόνο δύο μέρες έκανε
καλό καιρό (ηλιοφάνεια δηλαδή) ‐ από τις συνολικά πέντε που έμεινα‐ αλλά το κρύο παρέμεινε
τσουχτερό.
Τοποθεσία
Το Λονδίνο, είναι η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού
Τάμεση. Βρίσκεται στην Νότια‐Ανατολική Αγγλία
Πώς να φτάσετε
Στο Λονδίνο μπορείς να πας αεροπορικώς αρκετά φθηνά καθώς πολλές εταιρίες χαμηλού κόστους (π.χ.
easyjet) έχουν δρομολόγια για Λονδίνο. Έχει τρία αεροδρόμια το Heathrow, το Gatwick και το Luton. Εάν
επιλέξετε εταιρεία χαμηλού κόστους (όπως εγώ) πιθανότατα θα προσγειωθείτε στο Luton το οποίο
βρίσκεται 40 λεπτα από το κέντρο του Λονδίνου. Ότι ώρα και να φθάσετε, θα βρείτε λεωφορείο να σας
μεταφέρει στο κέντρο και ανθρώπους πρόθυμους να σας λύσουν και την παραμικρή απορία σας ( Από
το Gatwick και το Heathrow μπορείτε να μετακινηθείτε και με τραίνο). Εγώ, πριν ταξιδέψω επισκέφθηκα
τα web sites και των τριών αεροδρομίων στα οποία και βρήκα τα δρομολόγια από και πρός το
αεροδρόμιο ( το web site του Luton είναι και στα ελληνικά !!! ).
Μετακινήσεις
To Λονδίνο διαθέτει πολύ καλό δίκτυο συγκοινωνιών το οποίο αποτελείται απο ένα εκτεταμένο δίκτυο
μετρό και από πάρα πολλές λεωφορειακές γραμμές πολλές εκ των οποίων λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
Όταν επισκέφθηκα το Λονδίνο,οι χάρτες συγκονωνιών που τύπωσα από το web site της εταιρείας
συγκοινωνιών (www.tfl.gov.uk) με βοήθησαν να βρίσκω άμεσα το πως θα πάω κάπου. Πολύ
εξυπηρετικοί ήταν και οι υπάλληλοι στους σταθμούς του μετρό. Το κόστος μετακίνησης πάντως είναι
αρκετά μεγαλύτερο από την Ελλάδα.
Χρήμα
Παρά το γεγονός ότι η Αγγλία ανήκει στην Έυρωπαϊκή Ένωση το επίσημο νόμισμα της παραμένει η
στερλίνα. Επομένως, πριν πάτε εκεί περάστε απο ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος. Τα μεγάλα
μαγαζιά πάντως (π.χ. Harrods) δέχονται και euros ενώ και στο Λονδίνο δεν θα έχετε πρόβλημα να κάνετε
συνάλλαγμα,οπότε μην αγχώνεστε.
Επικοινωνία
Εάν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία roaming δεν χρειάζετε να κάνετε κάτι ιδιαίτερο, απλά ανοίξτε το
κινητό σας και θα μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε με τους γνωστούς σας στην Ελλάδα. Απλά, μην
ξεχάσετε να βάλετε μπροστά τον διεθνή κωδικό κλήσης (0030 για την Ελλάδα). Όσο για internet cafe δεν
θα δυσκολευτείτε να βρείτε καθως και πολλά wi‐fi hotspots αν κουβαλάτε laptop.
Φαγητό
Στο Λονδίνο μπορεί να βρεί κανείς εστιατόρια όλων των ειδών (κινέζικα, ιταλικά και άλλα) χωρίς όμως
να έχουν να παρουσιάσουν κάτι το ιδιαίτερο ή πρωτότυπο από πλευράς γεύσεων. Η ποιότητα της
εξυπηρέτησης είναι πολύ υψηλή, το ίδιο υψηλό όμως είναι και το κόστος για τα ελληνικά δεδομένα.
Πολυ καλή εντύπωση μου έκανε η άναρτηση μενού στην είσοδο σχεδόν όλων των εστιατορίων γεγονός
που σε προφυλλάσει απο δυσάρεστες εκπλήξεις τόσο στο κόστος όσο και στις γεύσεις που θα
συναντήσεις. Αρκετά καλαίσθητα και φιλικά εστιατόρια (με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλα) θα
βρείτε στην περιοχή του Σόχο. Οι γνωστές αλυσίδες με junk food δεν λείπουν ούτε από το Λονδίνο ενώ
την τιμητική τους έχουν και τα κεμπάπτσίδικα.
Παιδιά
Πέρα από τα αξιοθέατα του Λονδίνου ένα παιδί θα περάσει πολύ ευχάριστες στιγμές στο Ζωολογικό
Κήπο ( London Zoo ). Πολύ ενδιαφέρουσα για τα παιδιά θα είναι και η επίσκεψη στο μουσείο Φυσικής
ιστορίας στο οποίο μπορούν να μάθουν πολύ χρήσιμα πράγματα για τo φυσικό βασίλειο. Επισης, κατα
την διάρκεια όλης της χρονιάς στο Λονδίνο ανεβαίνουν πολλές παιδικές παραστάσεις υψηλής ποιότητας
ποτ αξίζει να δουν τα παιδιά σας.
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Δραστηριότητες
Αθλητικά γεγονότα
Στο Λονδίνο έχουν την έδρα τους τρεις από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες ποδοσφαιρικές ομάδες
της Αγγλίας η Άρσεναλ, η Τσέλσι και η Τόττεναμ. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στα αγγλικά γήπεδα
είναι καταπληκτική και εάν μπορέσετε να εξασφαλίσετε ένα εισιτήριο για κάποιον αγώνα τους (πράγμα
δύσκολο) πρόκειται για αξιομνημόνευτη εμπειρία. Στο Λονδίνο βρίσκεται και ο ναός του ποδοσφαίρου
το Wembley, το οποίο αξίζει να επισκεφθείτε. Εάν είστε λάτρης του τεννις κάθε Ιούνιο διργανώνεται ένα
από τα πιο γνωστά grand slam τουρνουά, αυτό του Wimblendon.
Ψώνια
Για ψώνια πρέπει οπώσδηποτε να επισκεφθείτε το τρίgωνο των οδών Oxford street, Regent Street και
Old Bond Street. Η Oxford street (είδικά το κομμάτι από το Marble Arch εώς το Oxford Circus) είναι
γεμάτη από πολυκαταστήματα στα οποία θα βρείτε την τελευταία λέξη της μόδας τόσο για τον άντρα
όσο και για την γυναίκα. Τα πιο διάσημα απο αυτά (τα οποία και πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε)
είναι το Selfridges, το Top Shop, το Debenhams και βέβαια το NikeTown τον ναό της μεγαλύτερης
εταιρείας αθλητικών ειδών. Η Old Bond street φιλοξενεί τα μαγαζιά όλων των δίασημων οικων μόδας
(Gucci,Chanel,DKNY, Tiffanys κλπ) αλλά αυτό που σε εντυπωσιάζει (πέρα από τις βιτρίνες των
καταστημάτων) είναι η επιβλητική αρχιτεκτονική των κτιρίων που θυμίζουν πολύ έντονα το Λονδίνο του
προηγούμενου αιώνα. Κάντε ένα διάλλειμα στα ψώνια και δοκιμάστε μερικές από τις πιο περίεργες
γεύσεις τσάι στο Whittard of Chelsea (στην Regent Street). Θα βρείτε τσάι ακόμα και με γεύση ουίσκι !!!
Όσον αφορά το harrods δεν με εντυπωσίασε ιδιαίτερα καθώς δεν είναι κάτι διαφορετικό από τα
ελληνικά πολυκαταστήματα. Το μονο αξιοπρόσεκτο σημείο είναι τα μνημεία που υπάρχουν διάσπαρτα
σε αυτό για τον Ντόντι Αλ Φαγέντ και την Νταϊάνα. Πολυ σημαντική πληροφορία : Τα περισσότερα
μαγαζιά στο λονδίνο είναι ανοικτά και την κυριακή αποι τις 11:00 εώς τις 17:00.
Αξιοθέατα
Φυσικά τοπία
Το Λονδίνο διασχίζεται από τον ποταμό Τάμεση. Πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιήσετε μία βόλτα
με τα πλοιάρια που τον διασχίζουν (κάντε το δρομολόγιο από τον Big Ben εώς το London Tower).
Προσωπικά προτείνω να παραγματοποιήσετε την βόλτα αυτή αφού πέσει ο ήλιος καθώς το
φωταγωγημένο Λονδινο ειναι πραγματικά ονειρικό και η όψη του από τον Τάμεση είναι εκπληκτική
(βγάλτε οπωσδήποτε φωτογραφίες με φόντο τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου καθώς περνάτε
από μπροστά τους με το πλοιάριο). Το Λονδίνο φημίζεται και για τα καταπράσινα του πάρκα. Πολυ
γνωστό είναι το αχανές Hyde Park το οποίο ενδύκνειται για στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακούς
περιπάτους. Μην ξαφνιαστείτε εάν πέσετε πάνω σε αυτοσχέδια γήπεδα ποδοσφαίρου ενώ οπωσδήποτε
επισκεφθείτε και το Speaker's Corner και ακούστε τον ανώνυμο Λονδρέζο (και όχι μόνο) να βγάζει λόγο
για κάποιο θέμα που τον απασχολεί. Εάν βρεθείτε κυριακάτικο πρωϊνό στο Λονδίνο αφού δείτε την
αλλαγή των φρουρών στο Παλάτι του Μπάκινχαμ, διασχίστε το Green Park και κάντε τα ψώνια σας στην
διάσημη αγορά της KnightsBridge (εκεί βρίσκεται και το Harrods).
Μνημεία
Ενά από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία του Λονδίνου είναι ο Πύργος του (Tower of London) ο οποίος
βρίσκεται στις όχθες του Τάμεση. Κατασκευάστηκε το 1078 από τον Γουίλιαμ ΙΙ και το χρησιμοποιησε
σαν βασιλική κατοικία και σαν οχυρό. Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε σαν φυλάκη και χώρος
πραγματοποίησης βασανιστηρίων και εκτελέσεων. Στον περιβάλλοντα χώρο του παλατιού του
Μπάκινχαμ δεσπόζει το εντυπωσιακό Victoria Memorial εις ανάμνηση της Βασίλισσας Βικτωρίας ενώ
εξίσου εντυπωσιακό είναι και το Albert Memorial (βρίσκεται στο Kesington Garden κοντά στο Royal
Albert Hall) που είναι αφιερωμένο στον σύζυγο της πρίγκιπα Albert. Σημείο συνάντησης για το Λονδίνο (
βρίσκεται στην αρχή της Oxford Street) αποτελεί το Marble Arch, μία μαρμάρινη αψίδα που βασίστηκε
στην αψίδα του θριάμβου του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην Ρώμη.
Εκκλησίες και Μονές
Από τις πιο διάσημες εκκλησίες του Λονδίνου είναι το Westminster Abbey στην οποία
πραγματοποιούνται οι στέψεις και οι κηδείες των μελών της βασιλικής οικογένειας. Εξίσου γνωστός
είναι και ο καθεδρικός ναός του Westminster (Westminster Cathedral) ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος
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ρωμαιοκαθολικός ναός της Αγγλίας. Ο ναός όμως που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε ‐ για να
θαυμάσετε την αρχιτεκτονική του ‐ είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου ο οποίος αποτελεί και
την έδρα του επισκόπου του Λονδίνου (της αγγλικανικής εκκλησίας).
Μουσεία
Στο Λονδίνο βρίσκονται μερικά από τα πιο διάσημα μουσεία. Το πιο γνωστό όλων είναι το Βρετανικό
Μουσείο (British Museum) με εκθέματα από όλο τον κόσμο με πιο σημαντικό απο αυτά τα μάρμαρα του
Παρθενώνα. Πολύ διάσημο είναι και το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μανταμ Τισό, στο οποίο
υπάρχουν τα κέρινα ομοιώματα των πιο διάσημων ανθρώπων της υφηλίου. Μεγάλο ενδιαφέρον
παρουσιάζει το London Museum το οποίο είναι αφιερωμένο στην εξελικτική πορεία της πόλης του
Λονδίνου στο πέρασμα των αιώνων. Κατά την άποψη μου πάντως, το πιο εντυπωσιακό μουσείο είναι
αυτό της φυσικής ιστορίας (Museum of Natural History) καθώς μέσα από τα εκθέματα του ανακαλύπτει
κανείς το μεγαλείο του φυσικού κόσμου. Αν πάλι είστε λάτρεις των ταινιών μυστηρίου, επισκεφθείτε το
μουσείο του Σέρλοκ Χολμς. Πριν ξεκινήσετε όμως τις επισκέψεις στα μουσεία, καλό είναι να κάνετε μια
μικρή έρευνα αγοράς αναφορικά με το κόστος των εισιτηρίων εισόδου καθώς δεν είναι διόλου
ευκαταφρόνητο (μόνο στο London Museum η είσοδος είναι δωρεάν).
Πινακοθήκες
Εάν είστε λάτρεις της ζωγραφικής τότε πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε μία βόλτα από την National
Gallery (βρίσκεται στην Trafalgar Square) ενώ μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Tate Modern
Gallery μία από τις πιο δίασημες πινακοθήκες του κόσμου με μόνιμα εκθέματα καθώς και πολλά
εποχιακά αφιερώματα σε δίασημους καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά ρεύματα (στεγάζεται σε μία παλιά
αποθήκη στις όχθες του Τάμεση, πλήρως ανακαινισμένη).
Άλλα αξιοθέατα
Μία από τις πιο επιβλητικές πλατείες του Λονδίνου είναι η Trafalgar Square η οποία φτιάχθηκε σε
ανάμνηση μια νικηφόρας μάχης του αγγλικού στρατού. Στην πλατεία ‐ πέρα από τα εντυπωσιακά
συντριβάνια ‐ δεσπόζει η κολώνα του Νέλσον (ενός άγγλου στρατηγού που σκοτώθηκε στην μάχη) η
οποία "φυλλάσεται" από τέσσερα εντυπωσιακά μαρμάρινα λιοντάρια καθώς και η εθνική Πινακοθήκη
(National Gallery). Κοντά στην Τrafalgar Square βρίσκεται το κτίριο Horseguards (πάρτε την whiteHall
Street και αφού περάσετε το επιβλητικό άγαλμα στρατηγού Ηaig) το οποίο αποτελούσε την επισημο
είσοδο των βασιλικών παλατιών. Ακόμα και σήμερα φρουρείται από το βασιλικο ιππικό (δύο έφιπποι
φύλακες βρίσκονται στην είσοδό του). Εντυπωσιακή είναι η τελετή αλλαγής της φρουράς που
πραγματοποείται κάθε πρωϊ (12 έφιπποι φρουροί αντικαθιστούν τους φρουρούς της προηγούμενης
μέρας). Ανεπιφύλακτα όμως το σήμα κατατεθέν του Λονδίνου δεν είναι άλλο από τοn Big Ben, το πιο
δίασημο ρολόϊ της υφηλίου. Βρίσκεται στην βουλή των κοινοτήτων (house of parliaments) δίπλα στον
Τάμεση ενώ το δέος που σου προκαλεί όταν το αντικρύζεις είναι απίστευτο (είδικα κατά τις βραδινές
ώρες που είναι φωτισμένο το θέαμα είναι ανεπανάληπτο). Οπωσδήποτε πρέπει να διασχίσετε και την
πιο διασημη γέφυρα του Τάμεση την Tower Bridge (πήρε το όνομα της από το παραπλήσιο κάστρο). Οι
δύο πύργοι που υπάρχουν στις άκρες της είναι πολύ εντυπωσιακοί. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε
το μουσείο και το μηχανοστάσιο της γέφυρας ( βρίσκονται στους δύο πύργους ).Και σε αυτό το
αξιοθέατο, ο φωτισμός που του έχει τοποθετηθεί του προσδίδει ακόμη περισσότερη αίγλη. Μην
παραλειψετε να δείτε και το παλάτι του Μπάκινχαμ το οποίο αποτελεί την κατοικία της βασιλικής
οικογένειας. Προτείνω ανεπιφύλακτα να το επισκεφθείτε Κυριακή πρωϊ ώστε να μπορέσετε
παρακολουθήσετε και την εντυπωσιακή αλλαγή φρουρών που πραγματοποιείτα κάθε Κυριακή. Τέλος,
μην παραλείψετε να κάνετε μία βόλτα με την πιο διάσημη "ρόδα" του κόσμου το London Eye και να
δείτε μία μοναδική όψη του Λονδίνου από ψηλά.

