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Po Paryżu - LONDYN. Gigantyczna stolica Anglii, zamieszkiwana przez 9 milionów ludzi z
najróżniejszych zakątków świata. Idąc ulicą spotyka się przedstawicieli chyba wszystkich
narodowości, ras i języków, w ubraniach europejskich, szkockich kiltach, białych szatach gdzieś z Indii
czy innego zakątka Azji, kolorowych strojach afrykańskich, rozmaitych nakryciach głowy nawet tak
egzotycznych jak turbany czy fezy…
Ulice, autobusy, metro – są cały czas zatłoczone, wszystko dzieje się szybko, każdy gdzieś biegnie,
kluby, restauracje i puby tętnią życiem…
Tak zwykle wygląda Londyn.
W stolicy Wielkiej Brytanii jest mnóstwo miejsc do zobaczenia. Najważniejsze z nich, to oczywiście
BUCKINGHAM PALACE, gdzie mieszka rodzina królewska. Następnie OPACTWO WESTMINSTERSKIE, w
którym odbywają się królewskie koronacje, śluby i inne uroczystości - jest to kościół anglikański.
Koniecznie trzeba zobaczyć TOWER OF LONDON, BIG BENA, TOWER BRIDGE, BRITISH MUSEUM,
TRAFALGAR SQUARE Z KOLUMNĄ GENERAŁA NELSONA,KTÓREJ STRZEGĄ KAMIENNE LWY,
PICCADILLY CIRCUS, CHINA TOWN, LONDON EYE…
Długo by wymieniać co jeszcze należy zwiedzić.
Aby trochę zwolnić i odpocząć należy pójść do parku. [ten najbardziej znany to oczywiście HYDE
PARK].
Anglia [i Londyn także] słynie z przepięknych parków. Nie ma w tym ani trochę przesady, gdyż
wszystkie są zadbane, ze wspaniałymi trawnikami, na których można się wygodnie rozsiąść,
dorodnymi drzewami, pięknymi kompozycjami z różnokolorowych kwiatów i innych ciekawych roślin.
W parkach spotyka się wiewiórki, które są tak przyzwyczajone do ludzi, że zupełnie się ich nie boją.
Tutaj można pospacerować, spotkać się ze znajomymi, pograć w piłkę czy pojeździć na rowerze i
oczywiście pozachwycać się pięknym otoczeniem.
Warto przejść się wzdłuż Tamizy. Pooglądać nowoczesne biurowce CITY OF LONDON – historycznej
dzielnicy finansowej z siedzibą GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I NARODOWEGO BANKU
ANGLII.
Można też zwiedzać muzea, do których wstęp jest darmowy.
Londyn, jak każde miejsce na świecie, ma swój niepowtarzalny klimat i atmosferę, której można
doświadczyć tylko wówczas, gdy się tam znajdziemy. Aby jednak dobrze przygotować się do
zwiedzania tego naprawdę wielkiego miasta, warto odbyć najpierw wirtualną wycieczkę i ustalić
priorytety – co mnie najbardziej interesuje i co chciałbym zobaczyć, gdyż by Londyn poznać potrzeba
naprawdę sporo czasu.
Jak zwykle polecam – Londyn kamery on line.
I jeszcze jedna ważna sprawa – ZBLIŻA SIĘ NIEDZIELA PALMOWA! Pamiętajcie aby przygotować
PALMĘ WIELKANOCNĄ!
Pozdrawiam i do poniedziałku, pedagog szkolny - Małgorzata Maciaszkiewicz

