
 לונדון...

ה לפני המון שנים ואיכשהו לקח לי די הרבה זמן לחזור אליה. אבל מאז פעם הראשונה שביקרתי בה הייתה

 שחזרתי אני חוזרת שוב ושוב.

תה בחורף, ממש כמו עכשיו ונהנתי משווקי הכריסמס, מאווירת החג הייפעם הראשונה שחזרתי אליה, ה

 .כאןו  כאןהסיפור המלא  –ומהסיילים של הבלאק פריידי 

 .כאןפטף, ועל הכל כתבתי בקיץ וחרשתי אותה בכפכפים גם כשטבפעם השנייה הגעתי 

וצאה לאור של ספר על נשים ומרחבי בפעם השלישית זה היה אחרי שסיימתי את קמפיין מימון ההמונים שלי לה

 .כאןעבודה, ובפעם הזו עסקתי בעיקר באכילה וכתבתי על זה 

נק למפה. אין בו תכנון זמנים או לו"ז יומי, יש כאן לצות וכמובן עם ליאבל החלטתי להכין מסמך קצר עם המ

 המלצות ואת המיקום שלהן במפה. בין אם זו הפעם הראשונה שלכם בלונדון ובין אם לא, מפה תמיד פרקטית,

הביקורים האחרונים שלי הוקדשו יותר לשיטוטים מאשר  תן לכם עוד רעיונות לבילוי.יזור, זה יואם אתם בא

 :למוזיאונים והינה כמה מקומות שכדאי להכיר

  מוזיאונים:

הזה נמצא בשכונת נוטינג היל. זהו מוזיאון קטן אבל ממש החמוד המוזיאון  – מותגים, אריזות ופרסוםמוזיאון 

כרונות ית שלנו או לזות והוא כמו קפיצה קטנה לילדומכירים או זוכרים מהילדמעניין שמציג אריזות ומוצרים שכולנו 

מוצג ממש יפה ובסה"כ לא מדובר על ביקור מאוד ארוך אלא ביקור שאפשר שלב אותו בקלות כל שיש לנו, וה

 בלו"ז שלכם.

בלי לשים לב אפשר לבלות בו שעתיים ויותר, בטיול במסדרונות ההיסטוריה  - ן חדרי המלחמה של צ'רצ'ילמוזיאו

עמוס בחדרי שינה ושולחנות עבודה של בעלי תפקידים צר ות של אותו מרחב תת קרקעי או ליתר דיוק במסדרונו

 רבים בזמן מלחמת העולם השנייה. 

כ נחמד לראות את התכשיטים המוצגים שם גם סה"המוזיאון ממקום בטאוור של לונדון, ו – כשיטי הכתרתמוזיאון 

 אז כדאי לקחת סיור מודרך עם מדריך משעשע.מגיעים לטאוור כבר אם אנחנו לא חובבי יהלומים. ואם 

 ת כיפיות:ופעילוי

עשרות דוכנים של בגדים יד שניה מסתתרת חנות סוכריות שבה מתקיימות סדנאות. יצרנו בין  – סדנת סוכריות

 ק"ג סוכריות שהכנו בעצמינו ועד היום אנחנו מנסים להשתלט עליהם. 2.5משם עם 

שומרת לי לפעם הבאה את האופציה לעמוד מאחורי הבר באחת מהמסעדות של גורדון  – רמזי ורדוןגסדנא אצל 

 רמזי ולהכין איזה משקה אקזוטי. 

 הקטנים. םהסנדוויצ'יעוד לא התנסיתי בזה אך אני שוקלת להתחיל מסורת כזו גם בבית רק בכלל  – תה בצהרים

 אופציה מומלצת זאת

להמשיך לעוד שווקי אוכל ממש חמוד ולא גדול, אפשר לטעום שם אוכל מכל העולם ואחר כך שוק  – בורו מרקט

 ם בבטן למשהו טעים...מיד יש מקואוכל בסביבה, ת

 מלונות:

APEX TEMPLE COURT HOTEL–  זור סנט פול ברחוב מרכזי עם מסעדות ממש נחמד, נוח ונקי, נמצא באמלון

 אבל פחות מבחינת רכבת תחתית . נוח מבחינת אוטובוסיםוחנויות

S INN FIELDS’LINCOLN– ון שנמצא חמש דקות מתחנת התחתית של הולבורן אז הגישה אליו נוחה ובאופן מל

 טנה וחמודה שאפשר לשבת לאכול בה ובראשון עושים שם ברביקיוגינה הקכללי הוא נעים, נקי ונוח. יש מולו 
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Montague hotel – ובמקום די נוח לגיחות לקניות, תחתית קרוב לראסל סקוור , ממוקם מטר מהמוזיאון הבריטי

 טובוס. עם שירות מאוד טוב ונעים ומטריות בימי גשם.ואו

 :מסעדות

 טעיםיפה ונמצא בלובי של מלון, אבל האוכל  ממששל בשר ולובסטרים, לא מעוצב מקום  – סטייק אנד לובסטר

 כאןחלקית לאכול. לא חייבים להזמין מראש. נמצא ליד המוזיאון הבריטי עם אופציה 

salt and pepper - מאוד טעימות שחלקן מוגשות על ת בוקר וארוחעם  זור המוזיאון הבריטיבאית קפה שכונתי ב

 כאןממש פרוסת לחם קלוי. נמצא 

Dishoom -  עם המקום מעוצב יפה וטעימה עם תורים ארוכים אבל לפני שש אפשר להזמין מקום. מסעדה הודית

 אבל יש סניפים נוספים. קובנט גארדןהיה ב אני הייתיהסניף שבו ו ן. יש כמה סניפיםמצויירות ש

eThe Summerhous –  ועיצוב כפרי ימי, עם מנות  לתעלת ריג'נט נוף ממש נחמד עם באזור וונציה הקטנהמסעדה

 כאן נמצאת ה עם שירות מצוין.טעימ ירות ים,של בשר ופ

וכלו להספיק לטיסה היר כדי שתטעים ושירות מעולה ומאוכל  –בהית'רו  5המסעדה של גורדון רמזי בטרמינל 

 .שלכם

לא גדול אך  עמוס וטעים, מבחר מנותקפה קטן באמצע שוק פורטובלו. בית  – בית קפה ממש נחמד בנוטינג היל

 כולן נראות מושקעות.

ע לשם אז שומרת התפריט שלהם נראה מעולה אבל מרוב מסעדות לא הספקתי להגי – רשת מסעדות טאפאס

 לביקור הבא.

 .גם את זה אני משאירה לביקור הבאלשם. נראה מקום שווה אבל עוד לא הספקתי להגיע  –  יפס'פיש אנד צ

ההכנות  .הברנץ'בפעם הבאה מבטיחה לזכור או לקרוא את האותיות הקטנות ולא להגיע שעה לפני  – נגיאוטול

 ות מאודנראו טעימ

London Review Bookshop - תפריט עם מאה ב .חנות ספרים בתוךד המוזיאון הבריטי בית קפה קטן שממוקם לי

 .וספות טעימותם מפרוסה אחת של לחם ועליה המון תטעימים שמורכבי םוסנדוויצ'י סוגי תה

 :מפה

 .מה שנשאר הוא לנסוע ולהנותכל  – האלו וגם אחרות הציוןעם נקודות  פההכל מופיע במפה שכבר נמצאת 
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