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لمزيد من التفاصيل  
اضغط هنا

الطقس السنوى ومتوسط درجات الحرارة في لندن 

اير
ين

اير
فبر

س
مار

يل
أبر

يو
ما

يو
ون

ي

يو
ول

ي

س
ط

س
أغ

مبر
سبت

وبر
كت

أ

مبر
وف

ن

مبر
س

دي

7°7°9°12°16°19°22°21°18°15°10°7°

0°0°1°3°6°9°11°11°8°6°3°1°

عاصمة الضباب

قسم لندن - ترافيل ديف - اضغط هنا

https://www.traveldiv.com/?p=14597 
https://www.traveldiv.com/?p=14597 
https://www.traveldiv.com/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://www.traveldiv.com/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://www.traveldiv.com/tag/لندن
https://www.traveldiv.com/tag/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86/


خريطة مترو لندن

لمشــاهدة الخريطــة بشــكل أوضــح - اضغــط هنا
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http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwj56M3RqobLAhVKcBoKHV_NDGcQFggoMAQ&url=http%3A%2F%2Fcontent.tfl.gov.uk%2Fstandard-tube-map.pdf&usg=AFQjCNFGJvzQjg-3OvHQKoPLstISW4tduA&sig2=hFjEQUbx2-vtg4kT9rbBdA
https://www.traveldiv.com/


جسر البرج
Tower bridge

London Bridge

برج شارد1
The Shard

London Bridge

عين لندن2
London eye

Westminister

3

االكواريوم سي اليف
Ses Life Aquarium

Westminister

متحف الرعب4
London dungeon

Westminister

متحف مواصالت لندن5
London Transport Museum

Covent Garden

6

ساعة البيج بن
Big Ben

Westminister

ميدان ترفلجار 7
Trafalgar square

Charing Cross

ميدان البيكاديلي8
Piccadilly Circus

Piccadilly Circus

9

شارع االكسفورد
Oxford St

Oxford Circus

قصر باكنجهام10
Buckingham Palace

Green Park

حي كامدن تاون11
Camden Town

Camden Town

12

حديقة الحيوانات
zsl-london-zoo

Baker Street

حديقة  الريجنت13
Regent park

Baker Street

متحف الشمع14
Madame Tussauds

Baker Street

15

شارع اآلجور رود
Edgwaer Road

Edgwaer Road

الهايد بارك16
Hyde Park

Hyde Park Corner

الهارودز17
harrods

Knightsbridge

18

متجر سيلفردج
Selfridges London

 Bond Street   

كوفنت قاردن19
Covent Garden

Covent Garden

جولة بحرية في نهر التايمز20
London River Cruises

Westminster  

21
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https://www.traveldiv.com/


place - لون المسارأقرب محطةالمكان

1
شارع اآلجور رود
Edgwaer Road

Edgware Road
Circle

District

Hammersmith & City

2
الهايد بارك
Hyde Park

Hyde Park CornerPiccadilly

3
تلفريك االمارات

Emirates air line greenwich
North greenwichJubilee

4
مجلس البرلمان - البيج بين

Big Ben
Westminister

Circle

District

Jubilee

5
عين لندن

London eye
Westminister

Circle

District

Jubilee

6
االكواريوم سي اليف
Ses Life Aquarium

Westminister

Circle

District

Jubilee

7
متحف الرعب

London dungeon
Westminister

Circle

District

Jubilee

8
جسر البرج

Tower bridge
London Bridge

Northern

Jubilee

Traveldiv.com

9
برج شارد

The Shard
London Bridge

Northern

Jubilee

10
ترفلجار الطرف االغر
Trafalgar square

Charing Cross

Bakerloo

Northern

11
 ميدان البيكاديلي

Piccadilly Circus
Piccadilly Circus

Bakerloo

Piccadilly



place - لون المسارأقرب محطةالمكان

12
االكسفورد
Oxford St

Oxford Circus
Bakerloo

Central

Victoria

13
قصر باكنجهام

Buckingham Palace
Green Park

Jubilee

Piccadilly

Victoria

14
الهارودز

harrods
KnightsbridgePiccadilly

15
حديقة  الريجنت
Regent park

Baker Street

JubileeBakerloo

MetropolitanCircle

Hammersmith & City

16
حديقة الحيوانات
zsl-london-zoo

Baker Street

JubileeBakerloo

MetropolitanCircle

Hammersmith & City

17
متحف الشمع - مدام توسو

Madame Tussauds london
Baker Street

JubileeBakerloo

MetropolitanCircle

Hammersmith & City

18
جولة في نهر التايمز

London River Cruise
Westminister

 District

Circle

Jubilee

19
كوفنت قاردن

Covent Garden
Covent GardenPiccadilly

20
متجر سيلفردج

Selfridges London
 Bond Street   

 Jubilee

Central

Traveldiv.com

21
متحف مواصالت لندن

London Transport Museum
Covent GardenPiccadilly

22
كامدن تاون

Camden Town
Camden TownNorthern



Edgware Road : المحطة

Oxford Circus : المحطة

شــارع اآلجور رود

اكسفورد

حديقة الســماء

EDGWAER ROAD

OXFORD ST

SKY GARDEN 

أماكن سياحية

N51 31.132 W00 10.106

N51 30.920 W00 08.500

W W W. T R AV E L D I V. C O M

بارك الهايد 

HYDE PARK

شارع العرب

قريب من الهايد بارك ومتحف الشمع وكذلك 
حديقة الريجنت

إطاللة ساحرة على نهر التايمز ومعالم لندن .
الدخول مجانا ويجب الحجز المسبق  /  02073372344

اإلحداثيات

N51 30.383 W00 10.217

اضغط هنا للموقع االلكتروني اضغط هنا للموقع االلكتروني

Lancaster Gate & Marble Arch &
Hyde Park Corner & Knightsbridge

من 5 صباحًا الى منتصف الليل

االحداثية لمواقف داخل الحديقة .

اربع محطات للمترو تحيط بالهايدبارك .

مجلــس البرلمان
» ســاعة البيــج بين «

BIG BEN

اإلحداثيات

N51 30.044 W00 07.479

اضغط هنا للموقع االلكتروني

المحطة
Westminister

من 9 صباحًا الى 5 مساًء

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N51 30.664 W00 05.011

    Monument : المحطة

اإلحداثيات

https://goo.gl/maps/Xaps6VxdHu32
https://goo.gl/maps/KzGAKXkSjhJ2
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/4FFXErveAPN2
https://www.royalparks.org.uk/parks/hyde-park
https://www.zoovienna.at/
https://skygarden.london/
https://skygarden.london
https://goo.gl/maps/udX5AXY2FE42
https://www.parliament.uk/bigben
https://www.zoovienna.at/
https://goo.gl/maps/yPBu6SbiqV12


لندن االكواريوم ســي اليفعين 

شــارع الريجنت
متحــف الرعب

LONDON EYE
SES LIFE AQUARIUM

REGENT ST

LONDON DUNGEON

اإلحداثيات
اإلحداثيات

اإلحداثيات
اإلحداثيات

N51 30.197 W00 07.149
N51 30.123 W00 07.180

N51 30.597 W00 08.184
N51 30.143 W00 07.174

تعمل على مدار السنة ما عدا اوقات الصيانة 
وبعض االعياد

من 10 ص الى 6 - 8 م
تعمل على مدار السنة ما عدا بعض االعياد

من 9.30  صباحًا الى 7 مساًء

يعمل طوال العام
من 10 صباحًا الى 5 مساًء

الكبار 26 £األسعار تختلف حسب النوع 
االطفال ) 15-3 ( 21 £

السعر 30 £

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

المحطة
Westminister & Waterlooالمحطة

Westminister & Waterloo

المحطة
Oxford Circus & Piccadilly Circus

المحطة
Westminister & Waterloo

اضغط هنا لألوقات
يوجد تذاكر مشتركة - اضغط هنا

يوجد تذاكر مشتركة - اضغط هنا

اضغط هنا لألسعار

من افضل واجمل شوارع لندن
يمتد من البيكاديلي الى االكسفورد

https://goo.gl/maps/8R8tFpe41xG2
https://goo.gl/maps/WbCMFdPoBtG2
https://goo.gl/maps/FiDDxTRfzNH2
https://goo.gl/maps/sCUcjbWq4fo
https://www.londoneye.com/
https://www.visitsealife.com/london/
https://www.thedungeons.com/london/en/
https://www.londoneye.com/visitor-information/opening-times/
https://www.visitsealife.com/london/tickets/
https://www.thedungeons.com/london/en/tickets/
https://www.londoneye.com/tickets-and-prices/general-tickets/


شارع األلوان كارنابي

جسر االلفية

N51 30.786 W00 08.328

N51 30.563 W00 05.915

CARNABY STREET

MILLENNIUM BRIDGE

شــارع للمشــاة - تسوق ومطاعم

جســر للمشــاة - يقطع نهر التايمز

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

مول ويستفيلد

N51 30.451 W00 13.259

WESTFIELD SHOPPING CENTRE

Shepherd’s Bush : المحطة

من 10 ص الى 10 ص

المحطة
Oxford Circus & Piccadilly Circus

المحطة
Blackfriars & Mansion House

اضغط هنا للموقع االلكتروني

برج شارد

متحــف الســفينة الحربية 
» بلفاســت «

THE SHARD

HMS BELFAST

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N51 30.270 W00 05.190

N51 30.357 W00 04.886

من 10 ص الى 10 م

من 10 ص الى 6 م

الكبار  30.95 £
األطفال من ) 15-4 ( 24.95 £

الكبار 17 £
األطفال من ) 15-5 ( 8.50 £

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

المحطة
London Bridge

المحطة
London Bridge

اطاللــة بانوراميــة ) 360 درجــة ( على لندن

قريب من برج شــارد وجســر البرج

https://goo.gl/maps/91wT6HFeEPF2
https://goo.gl/maps/9EnKh9WkXUG2
https://goo.gl/maps/Bzj9xGwztgT2
https://uk.westfield.com/london
https://goo.gl/maps/Mbw6epy7Fq22
https://goo.gl/maps/1HqkArLYutJ2
https://www.the-shard.com/
https://www.iwm.org.uk/visits/hms-belfast


اإلحداثيات

حديقــة غرينتش

N51 28.622 W00 00.000

GREENWICH PARK

من 6 ص الى 9 م

المحطة
Greenwich & Maze Hill

اضغط هنا للموقع االلكتروني

البرج جسر 

قصــر باكنجهام

TOWER BRIDGE

BUCKINGHAM PALACE

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N51 30.304 W00 04.540

N51 30.094 W00 08.473

من ابريل الى سبتمبر : 10 صباحًا الى 5.30 مساَء
من اكتوبر الى مارس : 9.30 الى 5 مساًء

الكبار 8.70 £
االطفال ) 15-5 ( 3.80 £

اقل من 5 سنوات مجانًا

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

جســر معلــق ومتحــرك  يربــط  بيــن ضفتــي نهــر 
التايمــز يوجــد بــه برجيــن يربــط بينهــم ممشــى 

زجاجــي .

ميدان ترفلجار الطرف االغر

ميدان البيكاديلي

N51 30.482 W00 07.683

N51 30.595 W00 08.071

TRAFALGAR SQUARE

PICCADILLY CIRCUS
نهاية شــارع الريجنت

اإلحداثيات

اإلحداثيات

Charing Cross : المحطة

Piccadilly Circus : المحطة

المحطة
Green Park & St. James’s

المحطة
Tower Hill & London Bridge

تبديل الحراس بالصيف ؛ الساعة 11.30 صباحًا .

بعــض  تمضيــة  يمكــن  حدائــق  القصــر  بجــوار 
الوقــت بهــا .

https://goo.gl/maps/3P6SDAoUAXp
https://www.royalparks.org.uk/parks/greenwich-park
https://goo.gl/maps/YiD6H1eLgy62
https://goo.gl/maps/K3tCU5GHn7K2
https://www.rct.uk/visit/the-state-rooms-buckingham-palace
https://www.towerbridge.org.uk/
https://goo.gl/maps/UQ51XgyzWFQ2
https://goo.gl/maps/KzMMTDspRtw


الهارودز

حديقــة الريجنت

HARRODS

REGENT PARK

تلفريــك االمارات

EMIRATES AIR LINE GREENWICH

حديقــة الحيوانات

متحف الشــمع مدام توســو

ZSL-LONDON-ZOO

MADAME TUSSAUDS LONDON

الحديقة مفتوحة طوال العام ماعدا بعض األعياد
من 10 صباحًا الى 5 مساًء

من 10 صباحًا الى 9 مساًء
االحد : من 11.30 إلى 6 مساًء

الكبار 29.75 £ - األطفال ) 15-3 ( 22 £
اقل من 3 سنوات مجانًا

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكترونياضغط هنا للموقع االلكتروني

المحطة :
: Camden Town

: Baker Street
 : Regent›s Park

الحديقة خلف متحف الشــمع وحديقة الحيوانات  
) زو ( جــزء منهــا

يوجــد بالقــرب مــن الحديقــة ثــالث محطــات للمتــرو 
والحديقــة قريبــة جــدًا مــن متحــف الشــمع .

Knightsbridge : المحطة

1.2 كيلو  / 15 دقيقة مشيًا

1.9 كيلو  /  25 دقيقة مشيًا
1.9 كيلو / 25 دقيقة مشيًا

Regent park & Baker Street : المحطة

North greenwich : المحطة

الكبار 10.70 £ - األطفال 6.20 £

يعمل طوال العام من 7 صباحًا الى 11 مساًء

في الغالب من 9 صباحًا الى 5 مساًء

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثيات اإلحداثيات

N51 29.974 W00 09.810

N51 31.570  W00 09.239

N51 32.149 W00 09.348

N51 31.364 W00 09.302 N51 30.009 E00 00.467

للوصول للحديقة - اضغط هنا

BAKER STREET : المحطة

يوجد تذاكر مشتركة - اضغط هنا

أوقات العمل - اضغط هنا

الكبار 35 £ - االطفال ) 3 - 15 ( 30 £

https://www.zsl.org/zsl-london-zoo
https://www.harrods.com/en-gb
https://www.royalparks.org.uk/parks/the-regents-park
https://www.emiratesairline.co.uk/
https://goo.gl/maps/msdKq77eYMz
https://goo.gl/maps/eku9YWAWaXA2
https://goo.gl/maps/doupobUpycQ2
https://goo.gl/maps/VTSC9GuussB2
https://goo.gl/maps/z5JnHGvvP612
https://www.zsl.org/zsl-london-zoo/visitor-information/directions-to-zsl-london-zoo
https://www.madametussauds.com/london/en/tickets/
https://www.madametussauds.co.uk/london/en/plan-your-visit/opening-times/


متحــف مواصالت لندنجولــة في نهــر التايمز

الكوفنــت قاردن

متجر ســيلفردج

LONDON RIVER CRUISES
LONDON TRANSPORT MUSEUM

COVENT GARDEN

SELFRIDGES LONDON

اإلحداثيات

اإلحداثيات

اإلحداثياتاإلحداثيات

N51 30.094 W00 07.425

N51 30.714 W00 07.297

N51 30.711 W00 07.389N51 30.848 W00 09.145

 

يوجد لها عدة مواقع ) مرفأ ، رصيف ( مثل رصيف 
عين لندن ورصيف البرج ورصيف غرينتش وهذا 

الموقع هو احداها بجوار ساعة البيج بين 
المتحف يعمل طوال العام
من 10 صباحًا الى 6 مساًء

التسوق : من 10 ص  الى 8 م                         
من 9.30 ص الى 10 م                                  يوم االحد من 11 ص الى 6 م

يوم االحد : من 11.30 ص الى 6 م                               
يوم االثنين من 9.30 ص الى 7.30 م 

الكبار 17.50 £
اقل من 18  سنة مجانًا

المطاعم :  من 8 ص الى 11.45 م                         
يوم االحد من 12 م الى 10.30 م 

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكتروني

اضغط هنا للموقع االلكترونياضغط هنا للموقع االلكتروني

المحطة
Westminster

    المحطة
 Covent Garden & Leicester Square &
Temple

المحطة
Covent Gardenالمحطة

Marble Arch & Bond Street

جولة نهرية لرؤية اهم معالم لندن 
تطور ونظام ومراحل  النقل في بريطانيا 

قديمًا وحديثًا

اســواق ومطاعــم ومقاهــي وســاحة تقــام فيــه 
بعــض العــروض   ، بجــوار متحــف مواصــالت لندن 

في شارع اكسفورد بالقرب من الهايد بارك

بجوار ساعة البيج بين ولها عدة مواقع اخرى

اضغط هنا لرؤية المواقع والخريطة 

https://goo.gl/maps/NYb7dipGsqq
https://goo.gl/maps/8STPhSBkvRU2
https://goo.gl/maps/8STPhSBkvRU2
https://goo.gl/maps/fdjcpuf1F3M2
https://goo.gl/maps/DoJtXQoNz5H2
https://goo.gl/maps/aBiKKyBUAps
https://www.citycruises.com/#rdl
https://www.ltmuseum.co.uk/
http://www.nhm.ac.uk/
https://www.coventgarden.london/
https://www.vam.ac.uk/
http://www.selfridges.com/US/en/features/info/stores/london
https://www.citycruises.com/london-sightseeing-prices-timetable/


كامدن تاونآوت ليــت بيســتر فيلج

BICESTER VILLAGECAMDEN TOWN

اإلحداثيات

اإلحداثيات

N51 53.553 W01 09.360

N51 32.343 W00 08.556

يمكن الوصول لآلوت ليت بكل سهولة من لندن 
بالباص Shopping Express او بالقطار وهو 

االفضل واالسهل من محطة قطارات ماريلبورن 
Marylebone بلندن الى محطة قطارت بيستر فيلج 
بجوار االوت ليت مباشرة ، تستغرق الرحلة 45 دقيقة

اضغط هنا للموقع االلكتروني

المحطة
Bicester Village Station

المحطة
Camden Town

مطــار هيثرو

مالهــي ثورب

HEATHROW AIRPORT

THORPE PARK

اإلحداثياتاإلحداثيات

N51 28.244 W00 27.343N51 24.319 W00 30.535

تختلف األوقات باختالف األشهر
في الغالب من 9.30 صباحًا الى 6 مساًء

الشراء من الموقع 49.99 £
الشراء من االنترنت  27.99 £

اضغط هنا للموقع االلكترونياضغط هنا للموقع االلكتروني

المحطة
Heathroo Terminal

Staines محطة قطارات
تبعد عن مالهي ثورب 4 كيلو

حي شعبي شمال غرب لندن .

. Paddington كل 15 دقيقة

باإلمــكان الوصــول لــه امــا بالمتــرو او عــن طريــق قناة 
ريجنــت المائيــة مرورًا بحديقــة الحيونات .

قطــار هيثــرو اكســبريس يوفــر اســرع طريقــة لالنتقال 
الــى وســط لنــدن بمحطــة بادينغتــون بالقــرب مــن 

الهايــد بــارك .

خارج لندن وتبعد عنها 45 كيلو جنوب غرب .

يوجــد خدمــات نقــل مكوكيــة مــن محطــة ســتينز الــى 
المالهــي بقيمــة 3.70 £

طريقة االنتقال من المطار الى وسط لندن - اضغط هنا

األوقات وساعات العمل - اضغط هنا

100 كيلو شمال غرب لندن 

https://goo.gl/maps/J9TDdKRfrE32
https://goo.gl/maps/CFWjegaBaaw
https://www.bicestervillage.com/ar/home/
https://goo.gl/maps/nw2BiKUgD642
https://goo.gl/maps/Uu7dJtPUoHB2
https://www.heathrow.com/
https://www.thorpepark.com/
https://www.heathrow.com/transport-and-directions/trains
https://www.thorpepark.com/resort-info/getting-here


البرنامج األول

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

عين لندن

متحف الرعب

N51 30.197 W00 07.149

N51 30.143 W00 07.174

ســاعة البيج بين

الســي اليف االكواريوم

N51 30.044 W00 07.479

N51 30.123 W00 07.180

البرامج المقترحة

3.png

م    2021 عــام  حتــى  للصيانــة  بيــن مقفلــة  البيــج  ســاعة 

يمكــن اضافــة جولــة فــي نهــر التايمــز الــى برنامجــك حيــث 

ان المرفــأ او الرصيــف الخــاص بالقــوارب النهريــة بجــوار 

ســاعة البيــج بيــن ومقابــل االكواريــوم ومتحــف الرعــب

N51 30.197 W00 07.149جولة في نهر التايمز

https://goo.gl/maps/WmUDxQNfQHs
https://goo.gl/maps/WmUDxQNfQHs
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/8R8tFpe41xG2
https://goo.gl/maps/sCUcjbWq4fo
https://goo.gl/maps/udX5AXY2FE42
https://goo.gl/maps/WbCMFdPoBtG2
https://goo.gl/maps/Zu5yVncNro62
https://goo.gl/maps/Zu5yVncNro62
https://goo.gl/maps/Zu5yVncNro62


البرنامج الثاني

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

متحف السفينة الحربية بلفاست

N51 30.304 W00 04.540جسر البرج

N51 30.357 W00 04.886

N51 30.270 W00 05.190برج شارد

حديقة 
السماء

حديقة السماء N51 30.664 W00 05.011

https://goo.gl/maps/pfHMZTTLzLN2
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/YiD6H1eLgy62
https://goo.gl/maps/1HqkArLYutJ2
https://goo.gl/maps/Mbw6epy7Fq22
https://goo.gl/maps/XvK1sKewrZo
https://goo.gl/maps/XvK1sKewrZo
https://goo.gl/maps/Zu5yVncNro62


البرنامج الثالث

متحف شارلوك هولمز

حديقة الحيوانات

N51 31.427 W00 09.504

N51 32.149 W00 09.348

متحف الشــمع مدام توســو

حديقــة الريجنت

N51 31.364 W00 09.302

N51 31.570  W00 09.239

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

https://goo.gl/maps/fByG96mfXkw
https://goo.gl/maps/doupobUpycQ2
https://goo.gl/maps/VTSC9GuussB2
https://goo.gl/maps/eku9YWAWaXA2
https://goo.gl/maps/hr7sMjREMsB2
https://www.traveldiv.com/


لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

البرنامج الرابع

شارع الريجنت

شارع األلوان كارنابي

N51 30.597 W00 08.184

N51 30.786 W00 08.328

البيكاديلي

شارع االكسفورد

N51 30.595 W00 08.071

N51 30.920 W00 08.500

https://goo.gl/maps/xo88df7RZVn
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/FiDDxTRfzNH2
https://goo.gl/maps/91wT6HFeEPF2
https://goo.gl/maps/KzMMTDspRtw
https://goo.gl/maps/KzGAKXkSjhJ2


البرنامج الخامس

لإلطالع على البرنامج من قوقل ماب 

W W W. T R AV E L D I V. C O M

متحف مواصالت لندن

قصر باكنجهام

N51 30.714 W00 07.297

N51 30.482 W00 07.683ميــدان ترفلجــار الطرف االغر

     كوفنت 
      قاردن 

N51 30.094 W00 08.473

N51 30.711 W00 07.389كوفنت قاردن

https://goo.gl/maps/xBRftbPJzLS2
https://goo.gl/maps/xBRftbPJzLS2
https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/fdjcpuf1F3M2
https://goo.gl/maps/UQ51XgyzWFQ2
https://goo.gl/maps/K3tCU5GHn7K2
https://goo.gl/maps/JJpJpVYqaNU2


W W W. T R AV E L D I V. C O M

تلفريك االمارات N51 30.009 E00 00.467

N51 28.622 W00 00.000حديقــة غرينتش

البرنامج السادس

يمكك إضافة الباص السياحي والجولة النهرية للبرامج السابقة حسب الوقت .

الباص السياحي اضغط هنا 

الجولة البحرية اضغط هنا 

تم اختيار البرامج حسب مانراه مناسبًا وبناًء على القرب او نفس المسار  .

لــم يتــم ترتيــب البرامــج حســب االيــام ؛ يمكــن ان يكــون اليــوم الســابع هــو االول او الخامــس هــو 

الثانــي وهكــذا .

يمكــن التعديــل علــى البرامــج امــا باالضافــة او الحــذف حســب االيــام وحســب مايــراه الشــخص 

مناســبًا لــه .

البرامــج اعــاله مجــرد مقترحــات منــي فقــط ومبنيــة علــى وجهــة نظــري الخاصــة وليــس شــرط 

التقيــد بهــا  .

جميع البرامج قريبة من بعضها البعض يمكن للشخص ترتيبها بنفسه بدون الجدوال اعاله. 

االســعار واالوقــات ) 2018 م ( قابلــة للتغييــر مــن وقــت الخــر وهــي خاصــة بالصيــف ) الشــتاء 

لــه اوقــات واســعار اخــرى (  .

https://www.traveldiv.com/
https://goo.gl/maps/z5JnHGvvP612
https://goo.gl/maps/3P6SDAoUAXp
https://www.bigbustours.com/en/london/london-bus-tours
https://www.citycruises.com/


فنادق مقترحة

فندق
اربور هايد بارك

اضغط
هنا

شقق
ابل هايد بارك

اضغط
هنا

فندق : هايد بارك بريمير 
بادينغتون

اضغط
هنا

فندق
انديغو لندن

اضغط
هنا

شقق
بادينغتون 

اضغط
هنا

فندق 
نوفوتيل 

اضغط
هنا

شقق
شايلوورث كورت

اضغط
هنا

فندق 
ثيسيل

اضغط
هنا

شقق
ابل بادينغتون

اضغط
هنا

شقق 
جميرا جروفنر

اضغط
هنا

فندق
ذا ماي فير

اضغط
هنا

شقق 
مايفير هاوس

اضغط
هنا

فندق : ماريوت غروفنور 
هاوس

اضغط
هنا

فندق
هيلتون بارك لين

اضغط
هنا

فندق
 45 بارك لين 

اضغط
هنا

فندق : انتركونتينتال
بارك لين

اضغط
هنا

فندق
الفور سيزون

اضغط
هنا

فندق و شقق
 نمبر 5 مادوكس

اضغط
هنا

W W W. T R AV E L D I V. C O M

فندق 
ذا كونوت

اضغط
هنا

فندق
ماريوت بارك لين 

اضغط
هنا

للمزيد من خيارات السكن ؛ اضغط هنا

للمزيد من خيارات السكن ؛ اضغط هنا

1

2

http://www.booking.com/hotel/gb/londonguardshotel.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/apple-apartments-central-london.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/shaftesburypaddington.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/indigo-london-paddington.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/paddington-luxury-apartment.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/novotel-london-paddington.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/chilworth-court.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/kensingtongardens.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/apple-apartments-paddington.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/grosvenor-house-apartments-by-jumeirah-living.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/radissonedwardianmayfair.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/mayfair-house.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/grosvenor-house-london.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/london-hilton-on-park-lane.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/parklane.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/intercontinental-london-park-lane.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/four-seasons-london-at-park-lane.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/no-5-maddox-street.ar.html?aid=380015
https://www.traveldiv.com/
http://www.booking.com/hotel/gb/the-connaught-mayfair.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/london-marriott-park-lane.ar.html?aid=380015
https://www.traveldiv.com/افضل-الفنادق-و-الشقق-في-لندن
https://www.traveldiv.com/%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%82-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%82%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%86%d8%af%d9%86/
https://www.traveldiv.com/افضل-فنادق-لندن
https://www.traveldiv.com/%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86/


فندق 
دبل تري هيلتون 

اضغط
هنا

فندق 
راديسون بلو ادواردين 

اضغط
هنا

فندق 
كالريدجز

اضغط
هنا

فندق 
كمبرالند

اضغط
هنا

فندق
امبا هوتل ماربل ارش

اضغط
هنا

فندق
ذا مونتكالم

اضغط
هنا

فندق 
هيلتون متروبول

اضغط
هنا

أحد فنادق مورغانز
ساندرسون

اضغط
هنا

فندق 
ذا ماريليبون

اضغط
هنا

فندق 
نايت بريدج

اضغط
هنا

فندق
ذا كابيتال 

اضغط
هنا

شقق
كالفيرلي كورت 

اضغط
هنا

فندق
شيفال 

اضغط
هنا

فندق
ميلينيوم لندن 

اضغط
هنا

شقق
 برايفت تاون هاوس 

اضغط
هنا

فندق
ذا ليفين

اضغط
هنا

شقق
بوفورت هاوس 

اضغط
هنا

فندق
ماريوت غروفنور سكوير

اضغط
هنا

شقق 
باسل ستريت

اضغط
هنا

فندق
ذا بوفورت

اضغط
هنا

شقق 
مارك نايتبردج

اضغط
هنا

فندق
بولغري

اضغط
هنا

مواضيع لندن - ترافيل ديف ؛ اضغط هنا

تــم اختيــار الفنــادق والشــقق حســب وجهــة نظــري وهــي مجــرد مقترحــات فقــط ، ارجــو التأكــد 

مــن اختيــارك حســب ماتــراه مناســب لــك ال لــي .  فمــا يعجبنــي قــد اليعجبــك والعكــس صحيــح

http://www.booking.com/hotel/gb/bestwesternmostynhotel.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/radissonberkshire.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/claridge-s.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/cumberlandhotellondon.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/thistlemarblearch.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/the-montcalm.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/hilton-london-metropole.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/sanderson.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/the-marylebone.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/knightsbridge-london1.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/capitalhotel.ar.html?aid=380015
https://www.booking.com/hotel/gb/claverley-court-apartments.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/cheval-knightsbridge.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/millenniumknightsbridge.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/private-townhouse-knightsbridge-hyde-park.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/the-levin.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/beaufort-house-knightsbridge.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/london-marriott-grosvenor-square.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/basil-street-apartments.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/thebeaufort.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/knightsbridge-serviced-apartments.ar.html?aid=380015
http://www.booking.com/hotel/gb/bulgari-hotels.ar.html?aid=380015
https://www.traveldiv.com/tag/لندن
https://www.traveldiv.com/tag/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86/

