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פתיח

מבין כל היעדים באירופה, לונדון תפסה תמיד מקום של כבוד בראש רשימת היעדים החמים. 
הבירה הבריטית היא מקום מופלא שיש בו הכל מהכל, וכל אחד ימצא בה משהו לטעמו – חוויות 

רומנטיות, אטרקציות למשפחות עם ילדים, תרבות, אמנות, מסיבות וחוויות מיוחדות. 

העיר הגדולה באירופה היא גם המגוונת ביותר מבחינה תרבותית ובה שלל אטרקציות מיוחדות שלא 
ניתן למצוא במקומות אחרים. אחרי שנים של ניסיון גילינו שהדבר החשוב ביותר בחופשה הוא תכנון נכון 
של הזמן. באמצעות תכנון נכון תוכלו לראות יותר, לחוות יותר וליהנות יותר מהטיול. תכנון מוקדם עושה 
את ההבדל בין חופשה "נחמדה" ובין חוויה שלא תשכחו לעולם! לכן, מעבר לנוחות שבהזמנה מראש 
לראות  רוצים  טיול תגדיר לכם את הבסיס למה שאתם  תוכנית  יצירת  ומעבר למחירים התחרותיים, 
ותהפוך את החופשה שלכם למשהו מיוחד ומותאם אישית לכם. טיקטים מתכבדת להציג בפניכם את 

עלון האטרקציות של לונדון – שער הכניסה שלכם לחופשה מדהימה שכמותה עוד לא הייתה לכם!
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SEA LIFE London Aquarium | האקווריום של לונדון

ליבה  בלב  ממוקם  האקווריום 
לגלגל  צמוד  לונדון,  של 
ספק  ללא  והוא  המילניום, 
האהובות  מהאטרקציות  אחת 
הבירה  של  ביותר  והמרשימות 
נכנסים  בעודכם  כבר  הבריטית. 
למבנה האקווריום הענק, תחלפו 
על פני רצפה שקופה כשתחתיכם 
שוחים כרישים ענקיים המשחרים 
הכרישים  אותם  את  לטרף. 
באחד  מכן,  לאחר  שוב  תפגשו 
ביותר  האהובים  החלקים 
באקווריום – "האקווריום ההפוך", 
בו מתהפכות היוצרות ובני האדם 
בתוך  חלולה  במנהרה  מטיילים 
שהכרישים  כך  ענקי,  אקווריום 
לפגוש  ותוכלו  מסביבכם  ישחו 

בהם פנים אל פנים. 

הוא  נוסף  פופולארי  אזור 
הפתוחה,  המנטה-ריי  בריכת 
בעל  המעופף  לדג  המאפשרת 
מתוך  אליכם  להציץ  הכנפיים 
בהמשך  שלום.  ולהגיד  המים 
תוכלו להיתקל מקרוב בפירנות 

המפחידות – אימת האמזונס.

המבקרים  את  לוקח  האקווריום 
לאורך  אינטראקטיבי  למסע  
מפלס  כל  כאשר  האוקיינוסים, 
מדובר  אחר.  לאוקיינוס  מוקדש 
במבנה תת-קרקעי ענק, הבנוי כולו 
למעשה  )שהוא  מרכזי  גליל  סביב 
אקווריום בעצמו(, בו שוחים להנאתם 
צבעים  בשלל  דגים  סוגי  עשרות 
ומכל רחבי העולם. אך לא רק דגים 
– התפאורה שנבנתה במקום מדמה 
עם  וטבעית  אותנטית  חיים  סביבת 
תצורות  יפהפיות,  אלמוגים  שוניות 

סלעים וצמחייה מקומית.

והפינגווינים  החמודים  הים  סוסי 
נקודות  הקופצניים מהווים גם הם 
האקווריום  הנהלת  בביקור.  שיא 
הפינגווינים  לפרטיות  דאגה 
עבורם,  מותאמת  סביבה  וליצירת 
הכוללת מערת קרח, מרחב מחייה 
נמוכה.  בטמפרטורה  ובריכה 
הידועים  הפינגווינים,  לכבוד 
נבנה  האקרובטיות,  ביכולותיהם 
המדמה  ענק  קרח  קיר  גם  כאן 
העופות  יכולים  עליו  קרחון,  צוק 
כישוריהם  את  להפגין  החמודים 

בקפיצת ראש )לא לפספס!(. 
המהנות  החוויות  אחת 
צפייה  היא  בסיור  והמשעשעות 
בהאכלת בעלי החיים. משחקים 
חידות  ואתרי  אינטראקטיביים 
הילדים  את  להעסיק  ידאגו 

לאורך כל המסלול.

אחת החוויות המהנות 
והמשעשעות בסיור היא 

צפייה בהאכלת בעלי החיים

אופן הגעה:

Waterloo :תחנת רכבת תחתית סמוכה

מפת האזור:

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה לנכים.

תאריכים ושעות כניסה:

שני – ראשון – 10:00-19:00 

בדצמבר 24 ו 31 שעות הפתיחה 9:00-15:00 
כניסה אחרונה כשעה משעת הסגירה.

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 23 ליש"ט
מחיר לילד )3-15(: 17 ליש"ט

המחיר כולל כניסה במסלול מהיר
כניסה חינם לילד מתחת לגיל 3

03-5663120
"יואב היקר! זוכר שאמרת שהאקווריום זה בשביל הילדים? נראה 
לי שהמבוגרים נהנו שם אפילו יותר. תודה רבה - היה שווה כל 

ליש"ט! תמליץ בחום גם ללקוחות הבאים." רונית, ירושלים

http://goo.gl/maps/OSZmi

לקוחות 
ממליצים!

www.ticketim.co.il

http://goo.gl/maps/OSZmi
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London Dungeon | הצינוק של לונדון

מה"חייבים  אחד  הוא  הצינוק 
האטרקציה,  לונדון.  של  לראות" 
כאחד  ומקומיים  תיירים  המבדרת 
בזכות  הועתקה  שנה,   40 כבר 
ערים  לעשרות  שלה  הפופולאריות 
בלונדון  אבל  העולם,  ברחבי 
ומהחוויה  מהמקור  ליהנות  תוכלו 

האיכותית ביותר. 

בזמן   למסע  לצאת  תוכלו  בצינוק 
אפלות  שנים   1000 פני  על  המתפרש 
המסע,  במהלך  הבריטית.  בבירה 
בעודכם  בצינוק  לחדר  מחדר  תעברו 
כאשר  מסתורי,  מדריך  ידי  על  מלווים 
אחרת  לתקופה  תגיעו  אזור  בכל 
ולנפלאותיה הלא כל כך נעימות... כל 
התקופה,  בסגנון  מעוצבים  האזורים 
ושחקנים  ומדהימה  ניכרת  בהשקעה 
האווירה  את  לכם  יעבירו  מקצועיים 
השונות  האפיזודות  והסיפורים. 
של  אמיתית  היסטוריה  על  מבוססות 
לונדון ועל אגדות אורבניות היסטוריות 

כך  המשעממים..(,  החלקים  )בלי 
הדמויות  כל  את  כאן  לפגוש  שתוכלו 
ועד  השמיני  בהנרי  החל   – המרתקות 
חוויה  הוא  כולו  הצינוק  המרטש.  בג'ק 

הכל   – מעלות   360 בסגנון  כוללת 
התאורה,  הצבעים,  אמיתי,  נראה  כאן 
 – שבטוח  מה  והקולות.  השחקנים 
ומלמד  מהנה  יהיה  לונדון  של  הצינוק 
או  היסטורי  במוזיאון  סיור  מכל  יותר 

קריאה בספר.

בין האטרקציות בהם תבקרו:
• הירידה הגדולה – כאן הכל מתחיל! 
בתחילת דרככם תרדו לצינוק במעלית 

חורקת מימי הביניים.
• חמת זעמו של הנרי השמיני – נסיעה 
בסירה עם בוגדים אחרים אל הטאוור 

האימתני.
• לפוצץ את בתי הפרלמנט הבריטי – 

ולהישאר בחיים לספר על זה.
• מרתף העינויים – האם תצליחו לשרוד 

את האימה?
ישרדו את  – רק חלק  רופא המגפה   •

התקופה האפלה ביותר בלונדון.
לשוטט  לכם  מפריע   – המרטש  ג'ק   •
לבד ברחבי רובע וויטצ'אפל אחרי רדת 

החשכה?
מוכנים  אתם   – לגיהנום  הנפילה   •

לנפילה הגדולה מכולן?

הצינוק הוא כיף מפחיד לכל המשפחה, 

למעט אורחים צעירים מאוד ופחדנים! 
הצינוק  ומעלה.   8 הוא  המומלץ  הגיל 
בהריון  לנשים  לב,  לחולי  מומלץ  אינו 

ולאלה מכם המוטרדים בקלות.

הכל כאן נראה אמיתי, 
הצבעים, התאורה, 
השחקנים והקולות!

אופן הגעה:

Waterloo :תחנת רכבת תחתית סמוכה

מפת האזור:

נגישות נכים:

במלואה.  כמעט  לנכים  נגישה  האטרקציה 
בכיסא  צורך  ויש  במידה  כי  לב  לשים  יש 

גלגלים חובה להזמין מקום.

תאריכים ושעות כניסה:

שבוע  בסופי  מ-11:00-17:00.  לרוב 
ובחגים מוארכות שעות הפעילות.

*ילד מתחת לגיל 14 חייב להיות מלווה 
במבוגר בן 18 ומעלה

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 24 ליש"ט
מחיר לילד )4-14(: 19 ליש"ט

המחיר כולל כניסה במסלול מהיר .
כניסה חינם לילד מתחת לגיל 4

ספורות  הליכה  דקות  מרחק  נמצאת  האטרקציה 
הצינוק  במעמקי  שביקרתם  ואחרי  המילניום"  מ"גלגל 
הלונדוני האפלולי והמרתק, אין דבר יפה יותר מלעלות 

לגלגל הענק כדי לחוות את העיר ממעוף הציפור.

http://goo.gl/maps/xWPkz

www.ticketim.co.il

Hop On, Hop Off Sightseeing Tour | האוטובוס הפתוח

לונדון היא עיר ענקית הגדושה 
אתרי  מאות(  לא  )אם  בעשרות 
הרבה  כך  כל  כשיש  תיירות. 
לראות ולעשות, אחת השאלות 
מגיעים  איך   – היא  הנדרשות 
הטובה  הדרך  למקום?  ממקום 
ביותר היא באמצעות האוטובוס 
שנולדה  מאז   – הפתוח 
יותר  )לפני  בלונדון  ההמצאה 
מ-50 שנה!( היא כבר הועתקה 

בערים רבות ברחבי העולם.

רבים:  יתרונות  הפתוח  לאוטובוס 
בניגוד לרכבת התחתית, אפשר 
ולחוות  העיר  את  ממנו  לראות 
מנקודה  להגיע  )במקום  אותה 
מה  פני  על  לדעת  ולא  לנקודה 
חלפתם בדרך( ובנוסף האוטובוס 
עוצר בכל האטרקציות העיקריות 
המסלול  את  לכם  מסדר  וכך 
ולרדת  לעלות  ניתן  הגיוני.  באופן 
בכל  לבקר  וכך  שרוצים  כמה 
אתכם.  שמעניינות  האטרקציות 
למי   – קומות  שתי  באוטובוס 
באוויר  מנסיעה  ליהנות  שרוצה 

הפתוח או באקלים ממוזג יותר.

דברי  מושמעים  באוטובוס 
הסבר על האטרקציות השונות, 
ההיסטוריה  השונים,  האזורים 
כדאי  מה  על  שונים  וטיפים 
 – וכמובן  מקום.  בכל  לעשות 
היא  הפתוח  באוטובוס  נסיעה 

אטרקציה בפני עצמה! 
בו  אזור  בדרך  ותגלו  במידה 
אתם מעוניינים לבקר, אין בעיה 
מטיילים,  מהאוטובוס,  יורדים   -
כדי  לתחנה  וחוזרים  נהנים 
לעלות לאוטובוס הבא להמשך 

המסלול המתוכנן.

• האוטובוס פעיל כל השנה
• הכרטיס תקף ל-24 

• ישנם 3 מסלולים עיקריים
• ניתן לעלות ולרדת ללא הגבלה 

• audio guide באוטובוס 
• הכרטיס כולל 2 צ'ופרים: 

  שיט בתמזה וסיור רגלי

"פעם ראשונה שאנחנו לוקחים אוטובוס 
תיירים, אבל ממש לא האחרונה. סידר 
לקחת  שווה  הטיול.  כל  את  לנו  וארגן 

פס ליומיים!", רוני, פתח תקווה

 ההמצאה שנולדה 
בלונדון לפני יותר 

מ-50 שנה!

אפשרות   – התמזה  על  שייט  צ'ופרים:  שני  גם  כולל  הפתוח  האוטובוס 
נהדרת לחוות את העיר מקו המים, וסיור לבחירה מבין שני סיורי הליכה – 
לונדון המלכותית ולונדון של הביטלס. הסיורים קלילים, כיפיים והמדריכים 

ישמחו לספק מידע גם לגבי מקומות בילוי, קניות ואטרקציות אחרות.

http://qrs.ly/273u80t

www.ticketim.co.il

אופן הגעה:

ניתן לעלות בכל אחת מ-44 התחנות 
של האוטובוס

מפת האזור:

נגישות נכים:

ישנן מדרגות לעלייה לאוטובוס, 
לכן האטרקציה אינה מותאמת לנכים.

תאריכים ושעות כניסה:

כל חצי שעה בין השעות 9:00-16:30

מחירים וסוגי כרטיסים:

כרטיס ל-24 שעות + 24 שעות מתנה!
למבוגר: 38 ליש"ט, לילד: 18 ליש"ט

כרטיס משפחתי: 2+2: 98 ליש"ט

ticketip! ticketip!03-5663120 03-5663120

http://goo.gl/maps/xWPkz
http://qrs.ly/273u80t
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Duck Tours | דאק טורס – סיורי ברווזים

בטיחות,  חגורות  חגרו 
ההצלה  חגורות  את  הדקו 
סיורי   – חזק  והחזיקו 

ברווזים יוצאים לדרך!
האמפיביים  הרכבים  צי 
אתכם  ייקח  המיוחד 
לסיור בין כל האטרקציות 
ולא  העיר,  של  הבולטות 
מהנה  שיט  על  גם  יפסח 

בתמזה. 

מהמראה  תתבלבלו  אל 
"הברווזים  של  המגושם 
בכלי  מדובר   – הצהובים" 
צבאות  את  ששירתו  רכב 
במהלך  כבר  הברית  בעלות 
השניה,  העולם  מלחמת  ימי 

והפלישה לנורמנדי בפרט!
אורך  הקלאסי  המסלול 
ומתחיל  ורבע  כשעה 
המילניום  לגלגל  בסמוך 
נהר  של  הדרומית  גדתו  על 
על  חולף  הסיור  התמזה. 
פופולאריות  אטרקציות  פני 
הביג  הפרלמנט,  בתי  כגון 
ואז מבצע  וכיכר טרפלגר  בן 

תפנית דרמטית וצולל לתמזה 
המושט  לחלקו  שעה  לכחצי 

של הסיור.

המסלולים משתנים מדי פעם 
בשל סגירת כבישים בעיר או 
ובמקרים  אוויר,  מזג  אילוצי 
לאתריה  הסיור  יופנה  אלו 
העיר  של  ההיסטוריים 
והמצודה  לונדון  גשר  ליד 

הסמוכה.
חוויה בלתי נשכחת 

למבוגרים ולילדים כאחד!

חוויה בלתי נשכחת 
למבוגרים ולילדים!

אל דאגה, אין צורך להירטב בחלק המושט של הסיור. 
יחד עם זאת, קחו בחשבון שכאשר נושבות על הנהר 

רוחות חזקות עשויים להיות רסיסי מים באוויר...

https://goo.gl/maps/oMtwx 

www.ticketim.co.il

Medieval Banquet | משתה ימי הביניים

הוא  הביניים  ימי  משתה 
ומשעשעת  מרשימה  הפקה 
המלך  המארח,  כאחד. 
לאורחי  מציג  ה-8,  הנרי 
את  המפואר  המשתה 
טיפוסים  שלו,  החצר  אנשי 
צבעוניים אחד אחד – בולעי 
לוליינים,  אבירים,  אש, 

טרובדורים ועוד. 

בריטית  שסעודה  בזמן 
בסגנון  מנות   4 בת  עסיסית 
לשולחנות  מוגשת  הביניים  ימי 
הכפר  בנות  ע"י  האורחים 
צופים  האורחים  הנאות, 
בלדות  שרים  הנודדים  בזמרים 
ומוזמנים  עליזות  ביניים  ימי 
אחת  את  לקחת  או  להצטרף 
סוער.  לריקוד  החצר  מבנות 
נלחמים  אבירים  במקביל, 
בקרב חרבות על כבודם – ולא 
הצופים,  את  לשעשע  כדי  רק 
את  לשחזר  כדי  גם  אלא 
המורשת ההיסטורית הבריטית 
היו  אבירים  בה  התקופה  ואת 
אומץ  את  להפגין  כדי  נלחמים 

ליבם ולבדר את המלך. מיצים, 
ויין מוגשים ללא הגבלה  בירה 
המשתה  מסורת  כמיטב 
המלכותי, מה שבהחלט מוסיף 
השמחה.  ולאווירה  לחוויה 
איכותי  משקאות  בר  בנוסף, 
המופע,  ולאחר  צורך  כל  ירווה 
להישאר  מוזמנים  האורחים 
בסגנון  הלילה  תוך  אל  ולחגוג 

מודרני יותר, עם די-ג'יי.

לנצל  תוכלו  המשתה  לאורך 
לרקוד  רבות  הזדמנויות 
השחקנים,  צוות  עם  ולהצטלם 
לדפוק  להשתטות,  לשיר, 
השולחן  על  האגרופים  עם 
ושתייה  אוכל  עוד  ולדרוש 
אפשר  כאן  למלכים.  כיאה 
הבריטיים  הנימוסים  את  לשים 
ויצרים  שמחה  יין,  כאשר  בצד 
מדהים  לערב  יחד  מתערבבים 

אחד שכולו כיף.

 4 בת  ארוחה  כוללת  האטרקציה  רעבים,  לבוא  כדאי 
כמיטב  הגבלה  ללא  מוגשים  ויין  בירה  מיצים,  מנות. 

מסורת המשתה המלכותי.

המשתה ממוקם במבנה לאורך 
מזח יפייפה שעל גדות נהר התמזה, 

2 דקות הליכה ממצודת לונדון.

אופן הגעה:

Tower Hill :תחנת רכבת תחתית סמוכה

מפת האזור:

נגישות נכים:

נגישות חלקית לנכים

תאריכים ושעות כניסה:

 19:15 שערים  פתיחת  רביעי–שבת: 
 22:00–19:45 והמופע  הארוחה  התחלת 
)סוף המופע( מהשעה 22:00 ועד 23:30 

המקום פועל כדיסקוטק.
התחלת   17:15 שערים  פתיחת  ראשון: 

הארוחה והמופע 18:00–20:15 
)סוף המופע( מהשעה 20:15 ועד 21:30 

המקום פועל כדיסקוטק.
שני ושלישי- האטרקציה לא פעילה

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 52 ליש"ט
מחיר לילד )4-17(: 36 ליש"ט

כניסה חינם לילד מתחת לגיל 4

https://goo.gl/maps/rDYpm

www.ticketim.co.il

אופן הגעה:

Waterloo :תחנת רכבת תחתית סמוכה

מפת האזור:

נגישות נכים:

חלקי. לא ניתן לעלות עם כסא גלגלים

תאריכים ושעות כניסה:

פתוח כל יום בדרך כלל 10:00-17:00
אך משתנה כתלות בעונות

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 32 ליש"ט
מחיר לילד )עד 17(: 21 ליש"ט

ticketip! ticketip!03-5663120 03-5663120

https://goo.gl/maps/rDYpm
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Tower of London | מצודת לונדון

נהר  של  הצפונית  גדתו  על 
ובהדר  בהוד  לו  מתנשא  התמזה 
בריטיים אחד מסמליה של לונדון 
מצודת   – כולה  בריטניה  ושל 
ומוקד  משכנם  מקום  לונדון, 
במשך  אנגליה  מלכי  של  הכוח 
שימש  שבהמשך  שנים  מאות 
הסיור  במהלך  סוהר.  כבית  אף 
משורת  להתרשם  תוכלו  באתר 
בראש  מרהיבות,  אטרקציות 
תכשיטי  תערוכת  ובראשונה: 

הכתר הנוצצים של המלכה. 

תכשיטים ותשמישי מלכות מונחים על 
אחד  כאשר  יוקרתיים,  קטיפה  מצעי 
באוסף  ביותר  המרשימים  הפריטים 
הנדיר הוא הכתר של המלכה ויקטוריה, 

בו משובצים 2,927 יהלומים )!(. 

אחד  הוא  נוסף  נשכח  בלתי  פריט 
בעולם,  הגדולים  היהלומים  משני 
הבריטי.  המלוכה  בשרביט  המשובץ 
בכל  תראו  במצודה  בביקורכם 
המצודה,  שומרי   40 את  תפנו  אשר 
שעוצבו  האדומים  במדים  הלבושים 
מדי  טיודור.  שושלת  בתקופת  עוד 
"טקס  את  השומרים  מקיימים  ערב, 

שערי  ננעלים  שבו  המפתחות", 
המצודה אשר נערך באותה המתכונת 
ולא  ברציפות,  שנה   700 כבר  בדיוק 
על  הגרמני  הבליץ  בימי  אף  נפסק 

לונדון במלחמת העולם השנייה. 

והמפורסם מבין מגדלי  המגדל הבולט 
המגדל   – הלבן  המגדל  הוא  המצודה 
המבוצר ביותר, אשר שימש גם כמעונה 
ניתן  במגדל  המלוכה.  משפחת  של 
לראות כיום אוסף מרשים של שריונות 
מימי  מלחמה  וכלי  חרבות  אבירים, 
מגדל  הוא  ידוע  נוסף  מבנה  הביניים. 
הדמים, שקיבל את שמו לאחר שבבסיסו 
נמצאו גופתיהם של שני בניו של המלך 
הנראה  ככל  שנרצחו  הרביעי,  אדוארד 
על ידי דודם שמשרת המלך קרצה לו. 
חומות המצודה המאסיביות הפכו אותה 
לבלתי חדירה ואויבים מחוץ מעולם לא 

הצליחו להכניעה. 

חיים  כדי להשלים את מערך ההגנה, 
הרווחת  האמונה  עורבים.   7 במצודה 
היא שכל עוד חיים עורבים במצודה של 
תיכבש. העורבים הם  לא  היא  לונדון, 
ידידותיים  הם  עצמה,  בפני  אטרקציה 
למבקרים וחלקם אף מיודד עם אנשי 

בעבודתם,  להם  ומסייעים  המשמר 
בעומדם על כתפם של השומרים. 

האתרים  אחד  היא  לונדון  מצודת 
בו  והביקור  בלונדון  המרתקים 
תוך  אל  בזמן  היסטורי  מסע  הוא 
ומזימות.  תככים  מלאות  תקופות 

אופן הגעה:

Tower Hill :תחנת רכבת תחתית סמוכה

מפת האזור:

נגישות נכים:

עם  נכה  עבור  נגיש  אזור  חלקית.  נגישות 
כיסא גלגלים הינו אולם תכשיטי הכתר.

תאריכים ושעות כניסה:

שני   – ראשון   ,9:00-16:30 בשעות  לרוב 
10:00-16:30. בקיץ שעות הכניסה מוארכות

לדצמבר   24-26 בתאריכים  סגור  *האתר 
)כולל( ו-1 לינואר.

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 24 ליש"ט
מחיר לילד )5-15(: 13 ליש"ט

המצודה  שומרי  בהנחיית  מודרכים  סיורים 
כלולים במחיר הכרטיס

כניסה חינם לילד מתחת לגיל 5

במצודה חיים 7 עורבים. האמונה 
הרווחת היא שכל עוד חיים 

העורבים במצודה היא לא תיכבש

יוצאים מדי חצי  סיורים מודרכים בהנחיית שומרי המצודה 
שעה מהקשת הסמוכה לכניסה. הסיורים, הכלולים במחיר 
הכרטיס, מתקיימים בקיץ בין השעות 15:30-10:00 ובחורף 

עד 14:30, ונמשכים כשעה.

http://goo.gl/maps/UCd7y

www.ticketim.co.il

  Thorpe Park | פארק השעשועים פארק ת'ורפ

מנת  הוא  ת'ורפ  פארק 
בנסיעה  שלכם  האדרנלין 
השעשועים  פארק  ללונדון. 
והמושקע  הכיפי  הגדול, 
ביותר בלונדון מתאים לכולם 
או  ברוחם  צעירים  צעירים,   –
הפארק  ילדים.  עם  משפחות 
קצרה  נסיעה  מרחק  נמצא 
כמובן(  )ברכבת,  מלונדון 
לראות  תוכלו  בנסיעה  וכבר 
המעונבים  הבריטים  כל  את 
מכליהם  יוצאים  כלל  בדרך 

בהמתנה לכיף שבפתח!

בזכות  במיוחד  מוכר  ת'ורפ  פארק 
והריידים  שלו  ההרים  רכבות 
ידועים   – ביותר  המטורפים 
רכבת   –  The Swarm לשמצה 
 Colossus-ה המכונפת,  ההרים 
אפשריים,  הבלתי  הפיתולים  בעל 
הגוף  רק  בו   –  Nemesis Inferno
באוויר  תלויות  והרגליים  מאובטח 
)בכל כיוון אפשרי...(, Saw – רכבת 
בסגנון  בעולם  הראשונה  ההרים 
שיגרום   –  stealth-וה אימה,  סרט 
לכם להבין מה עוברים טייסי קרב!

עוד  בפארק  פועלים  אלה,  מלבד 
אך  יותר,  "שפויים"  מתקנים  שלל 
את  הכוללים  פחות,  לא  מרשימים 
כל הרפרטואר של פארקי שעשועים 
הפלגות  כגון  אירופה,  ברחבי 
מתנגשות,  מכוניות  אקסטרים, 
פיראטים,  ספינות  קייאקים, 
מגלשות  קרוסלות,  ענק,  גלגלי 
 Angry Birds חוויות   – וכמובן  מים, 
האחרונה  התוספת  מימדים,  ב-4 

והמדוברת מאוד של הפארק!

הקיץ  בימי  במקום  למבקרים 
בגד  את  תשכחו  אל  הנעימים, 
הוא  נפטון של הפארק  חוף   – הים 
בין  לרחצה  ביותר  הנפלא  המקום 
מזרקות  גלים,  בריכות  מגלשות, 

ושלל אטרקציות נוספות.
שמכבד  שעשועים  פארק  כל  וכמו 
עצום  מגוון  כאן  תמצאו  עצמו,  את 
 Wifi-של שירותים היקפיים, החל ב
חינם וכלה בשלל מסעדות שיקלעו 
לכל טעם ולכל סגנון: פיש נ' צ'יפס, 
מקסיקני, גריל, המבורגרים, אסייתי, 
אמריקאיות  נקניקיות  תיכוני,  מזרח 
ומיני  גלידות  סופגניות,   – וכמובן 

מתוקים נוספים.
אז גם אם חשבתם שלונדון היא רק 
פארק  ת'ורפ   – ופאבים  מוזיאונים 
יוסיף לכם את החיוך הבלתי נשלט 
לחופשה מושלמת בבירה הבריטית!

שהפארק  בבריטניה,  פופולארית  כך  כל  הזו  האטרקציה 
משווק פסים לכניסה ללא הגבלה לשנה!

אופן הגעה:

רכבת מלונדון: South West Trains היוצאת מתחנת 
ווטרלו ישירות ל-Staines )רכבות יוצאות בתדירות 
אנו  דקות,   30-50 הנסיעה  וזמן  מלונדון  גבוהה 
זמנים  לוחות  על  באינטרנט  להתעדכן  ממליצים 
פועלים  הרכבת  מתחנת  רכבות(.  של  עדכניים 

אוטובוסים ושאטלים ישירות לפארק.

מפת האזור:

מחירים וסוגי כרטיסים:

פס יומי למבוגר / ילד – 37 ליש"ט
ילדים הנמוכים מ-1 מטר נכנסים בחינם

מחיר במסלול מהיר- 42
לאדם  ליש"ט   95  - ל-Fast Trackט  שדרוג 
תור  קיים  להם  ביותר  הגדולים  )למתקנים 
מהיר בלבד, לא מתאים לאורחים הנמוכים 

מ-1.40 מטר(.

כתובת:

Staines Road, Chertsey, Surrey KT16 8PN

פארק ת'ורפ הוא מנת 
האדרנלין שלכם 
בנסיעה ללונדון!

https://goo.gl/maps/cZ4LQ

www.ticketim.co.il
ticketip! ticketip!03-5663120 03-5663120

http://goo.gl/maps/UCd7y
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London Zoo | גן החיות של לונדון 

ומהנים  נחמדים  חיות  גני 
עיר  בכל  כמעט  קיימים 
ואפילו  באירופה,  מרכזית 
החיות  גן  אך  בישראל, 
בליגה  נמצא  לונדון  של 
הקסם  סוד  משלו.  אחרת 
נוסף  הזה,  החיות  גן  של 
פני  על  התפרשותו  על 
האדיר  והמגוון  עצום  שטח 
והנדיר של בעלי חיים שהוא 
בתערוכות  נעוץ  מאכלס, 

הייחודיות הנערכות בו. 

היא  הפופולאריות  אחת 
יכולים  בו  יער הגשם",  "מתחם 
המבקרים ללכת על גבי גשרים 
מגובה  ביער  במתרחש  ולצפות 
ראשי העצים, להמשיך ולצעוד 
ביער ולהגיע עד ל"אזור הלילי" 
חיי  את  מציג  אשר  המוחשך, 
הלילה הסוערים ביערות הגשם. 
ב"גן  נמצאת  אחרת  תערוכה 
הפרפרים  בו  לפרפרים",  העדן 
המבקרים  עיני  לנגד  מרקדים 

בצבעוניות מרשימה. 

אף  שניתן  לדעת  תשמחו 

הגדול  את הפרפר  כאן  לראות 
בעולם או לבקר בגזע עץ נסתר, 
שמתוכו ניתן לעקוב בטלסקופ 
הבוליביים.  הסנאי  קופי  אחר 
נוספת  "אנתרופולוגית"  חוויה 
ניתן למצוא ב"חוף הפינגווינים" 
כאשר  ההאכלה,  בשעת 
בשורה  מסתדרים  הפינגווינים 
לכבוד  מופתי  בריטי  ובסדר 
את  להשלים  כדי  המאורע. 
למזכרת  לקנות  ניתן  הביקור 
שובר אימוץ )בשלט רחוק( של 

צ'יטה, דוב, פיל או היפופוטם.

כאן  התארחו  השנים  במשך 
וביניהן  חשובים,  "סלבס"  כמה 
הדובה הקנדית וויני, שנתנה את 
שמה לפו הדב של א.א. מילן, 
ואף נחש הפיתון הבורמזי איתו 
בסרט  שיחה  פוטר  הארי  ניהל 

"הארי פוטר ואבן החכמים".

אין מיקום מושלם יותר לגן חיות 
ריג'נטס,  בפארק  שוכן  הוא   -
בליבה  ידיים  ורחב  ירוק  פארק 
של לונדון. גן החיות של לונדון 
הוא אטרקציה מרהיבה שאסור 

ילדים  עם  לנוסעים   – להחמיץ 
בפרט, אך למבקרים בעיר בכלל. 

אופן הגעה:

Camden Town :תחנת רכבת תחתית סמוכה

מפת האזור:

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה ברובה לנכים

תאריכים ושעות כניסה:

10:00-16:00
באביב ובקיץ מוארכות שעות הפעילות

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 32 ליש"ט
מחיר לילד )3-15(: 24 ליש"ט

מחיר משפחתי: 84  ליש"ט

כניסה חינם לילד מתחת לגיל 3

ממש פה צולמה סצנה מהסרט 
"הארי פוטר ואבן החכמים", 

בה מדבר הארי עם פיתון בורמזי

"הי אורי. גן החיות עשה לנו את הטיול. חשבנו להיות 
תמשיך  כיף!  כיף,  כיף,  יום.  חצי  ונשארנו  שעה  שם 

בהמלצות הטובות!", אורלי, חיפה

http://goo.gl/maps/lUPNF

לקוחות 
ממליצים!

St Paul's Cathedral | קתדרלת סנט פול

מזהים  וילדים  מבוגרים 
מסרט  הקתדרלה  את 
פופינס",  "מרי  הקלאסיקה 
לה  עופפה  כשהאומנת 
מעל  המטרייה  בעזרת 
פול  סנט  לקתדרלה. 
הגדולה  הקתדרלה  היא 
החשובות  ואחת  באנגליה 
מופת  יצירת  זוהי  בעולם. 
רן,  כריטופר  האדריכל  של 
עצומת  בכיפה  המתהדרת 
בגודלה  )השנייה  מימדים 
הפכה  שחזותה  בעולם(, 
כבר מזמן לחלק בלתי נפרד 

מנוף העיר. 

הבישוף  של  מושבו  מקום  זהו 
חגיגות  אתר  לונדון,  של 
בחרו  בו  והמקום  מלכותיות 
אגב  להינשא,  ודיאנה  צ'רלס 
מאתיים  בת  מסורת  שבירת 
מלכותיים  נישואים  של  שנה 

בכנסיית ווסטמינסטר. 
אוצרים  הקתדרלה  מגדלי 
הפעמונים,  את  בתוכם 
כשעון,  שימשו  עברו  שבימים 

לא  מרשימה  הענקית  וכיפתה 
קיר  ציורי  עם  מבפנים,  פחות 
אחת  ספק  ללא  אך  מרהיבים. 
פול  סנט  של  האטרקציות 
שמה  הלחישות.   גלריית  היא 
מתכונותיה  נובע  הגלריה  של 
 – המיוחדות  האקוסטיות 
ולו  לחישה,  כל  כי  אומרים 
השקטה ביותר, נשמעת מקצה 
הקצה  עד  הגלריה  של  אחד 

השני. בואו לנסות!

בסיור מומלץ לרדת לקריפטה, 
וקברים  זיכרון  אנדרטאות  בה 
דוגמת  בריטים  מפורסמים  של 
נלסון,  לורד  האנגלי  האדמירל 
שמת בקרב טרפלגר המפורסם, 

לורנס איש ערב ואחרים.

בגלריית הלחישות כל לחישה, 
ולו השקטה ביותר, נשמעת מקצה 
אחד עד הקצה השני. בואו לנסות!

גם  ניתן  מולטימדיה.  מדריך  כלול  הכניסה  במחיר 
להצטרף לסיור מודרך של שעה וחצי בשעות: 10:45, 

11:15, 13:00 ו-14:00.

אופן הגעה:

St. Paul :תחנת רכבת תחתית סמוכה
מפת האזור:

נגישות נכים:

להיכנס  מומלץ  לנכים.  נגישה  האטרקציה 
מהכניסה הדרומית.

תאריכים ושעות כניסה:
ברוב ימות השנה: 08:30-16:00

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 20 ליש"ט
מחיר לילד )6-17(: 10 ליש"ט

כניסה חינם לילד מתחת לגיל 6

http://goo.gl/maps/MeY4g

www.ticketim.co.il www.ticketim.co.il
ticketip!03-5663120 03-5663120

http://goo.gl/maps/lUPNF
http://goo.gl/maps/MeY4g
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 Ripley's Believe It or Not! | !ריפליז, תאמינו או לא

בואו לראות דגם של 
הטיטאניק בגודל 2.5 מטר 

העשוי כולו מגפרורים!

יש אפשרות לרכוש מראש כרטיסי כניסה מאוחרת )אחרי 
בקופות  אותם  לרכוש  אפשרות  שאין   )17:00 השעה 

המוזיאון והם זולים משמעותית מהכרטיסים הרגילים.

דבר  לשם  הפך  ריפלי 
שזה  סיכוי  ה"אין  בתחום 
אנשים  ומיליוני  אמיתי!" 
נדהמים  העולם  ברחבי 
כשהם  מחדש  פעם  כל 
המוזיאונים  באחד  נפגשים 
בלתי  בתופעות  ריפליז  של 

סבירות ומרהיבות. 

המוזיאון, הממוקם באופן מרכזי 
הוא  פיקדילי,  בכיכר  ביותר 
בעיקר,  לילדים   – אמיתי  כיף 
מוצגים  למבוגרים.  גם  אך 
קומות   )!( שש  פני  על  כאן, 
המדהימות,  התופעות  שלמות 
ביותר  והקיצוניות  המוזרות 
קשה  החיים.  תחומי  מכל 
למראה  אדישים  להישאר 
כשפרצופו  שנולד  האיש 
כחול בעוד שגופו לבן לגמרי, 
אמזונות,  של  מכווצים  ראשים 
או כשנתקלים פנים מול פנים 
כריש  של  מלתעות  דגם  עם 

פרהיסטורי. 
ולחריג  למוזר  מעבר  אך 
המשעשעים  המוצגים  ומלבד 

גם  הוא  המוזיאון  והמדהימים, 
אופקים.  ומרחיב  אינפורמטיבי 
כאן  לראות  זוכים  המבקרים 
מוצגים כגון דגם של 2.5 מטר 
כולו  העשוי  הטיטאניק  של 
מגפרורים, חלק אמיתי מחומת 
ביצי  של  מאובן  או  ברלין 
"חוויות"  לצד  וזאת  דינוזאור, 
דופן.  יוצאות  אינטראקטיביות 
השחור"  "החור  לדוגמא, 
בו  מביננו,  לאמיצים  המיועד 
למנהרה  נכנסים  המבקרים 
אשר  ומתהפכת,  מסתובבת 
החושים  כל  את  מעמידה 
המראות  מבוך  או  למבחן, 
הלייזר,  ומשחקי  המתעתע 
לחוויה  הביקור  את  שהופכים 

מהנה ומיוחדת במינה.

להגיד  לכולם  שהיה  היחיד  "הדבר 
החור  'וואו!'.  זה  מהמוזיאון  שיצאנו 
השחור ומבוך המראות עשו לחבר'ה את 

היום. תודה!" שמוליק, ת"א

The Wizarding World of Harry Potter | עולמו הקסום של הארי פוטר

מופלאה  יצירה  הוא  זה  אתר 
שמאחורי  העולם  את  המציגה 
הצעיר.  הקוסם  של  הסרטים 
להיחשף  נדירה  הזדמנות  זוהי 
על  פחות  הידועים  לפרטים 
העולם המכושף הזה  וגם ליהנות 
נשאבים  כשאתם  כיף  של  מיום 
ספריה  אל  היום  של  מלונדון 
של רולינג. למרות שמדובר על 
לקוראים  המיועדת  אטרקציה 
אם  יותר,  הצעירים  ולצופים 
גם המבוגרים  לומר את האמת 
על  לעלות  יתנגדו  לא  שבינינו 
ה"הוגוורטס אקספרס" אל תוך 
העולם המופלא של הארי פוטר.

הישר  נפתחות  הדלתות 
עולם  של  הראשי  הציר  אל 
המרכזי  האולם   – הקוסמות 
שבו  הסט  הוגוורטס.  של 
בסדרת  רבות  סצנות  צולמו 
ונראה  לכולם  מוכר  הסרטים 
האבן  קירות   – לחלוטין  אמיתי 
העתיקים, השולחנות הארוכים, 
של  הבתים  ארבעת  תלבושות 

בית הספר לקוסמות ועוד. 

הגדולים  בחדרים  בהמשך, 
נוספים  חשובים  אתרים  ניצבים 
דמבלדור  המנהל  חדר  כגון 
בקבוקוני  ומאות  ההגיגית  ובו 
השיקויים  מרתף  וגם  זיכרונות, 
של  שונים  סוגים  ובו  סנייפ  של 
מסתוריות  וצנצנות  תמציות 
ומאובקות. חובבים מקצועיים של 
גם  לבין  בין  ימצאו  פוטר  הארי 
שרביטים מיוחדים, ספרי לימוד, 
הורקרוקסים,  ואף  דיוקנאות 
לכולם כמובן משמעות מיוחדת. 
מפוזרים  והחדרים  המוצגים  בין 
סצנות  המקרינים  מסכים 
סודות מעולם  מאחורי הקלעים, 
פוטר  הארי  של  הקוסמים 
ומשחקי הקווידיץ' המפורסמים. 

של  לפינה  מעבר  בהמשך, 
לפתע  מתגלה  השני,  המבנה 
דיאגון  סמטת  הדרה  במלא 
ובה חנויות רבות  שוקקת החיים 
מלקין",   "מדאם  כגון  וידועות 
חנות  וכמובן,  "אוליבנדר'ס", 
התעלולים של האחים וויזלי שאי 
המסלול  בסוף  לפספס!  אפשר 
ומעוררת  מדהימה  חוויה  מחכה 

משיאי  אחת  שהיא  השתהות 
טירת  של  ענק  מודל  הביקור: 
המתנשא  המרשימה,  הוגוורטס 

לגובה של כחמישה מטרים.

עבורכם  ארגנו  ולכן  ללונדון,  מחוץ  ממוקם  הפארק 
יוצאות  ההעברות  לפארק.  והעברות  כרטיסים  חבילת 
וישיבו  הפארק  לפתח  הישר  לונדון  ממרכז  באוטובוס 

אתכם בסיום הביקור לנקודת המוצא בלונדון.

בסמטת דיאגון תמצאו חנויות 
ידועות כגון חנות התעלולים של 

האחים וויזלי שאסור לפספס!

אופן הגעה:

Victoria Station :תחנת איסוף והחזרה

מפת האזור:

נגישות נכים:

במלואה.  כמעט  לנכים  נגישה  האטרקציה 
בכיסא  צורך  ויש  במידה  כי  לב  לשים  יש 

גלגלים צריך להודיע מראש.

תאריכים ושעות כניסה:

שעות איסוף: 10:00-16:00
משך הסיור כולל זמן נסיעה משוער- 

כ-7 שעות

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 85 ליש"ט
ילד )5-15(: 80 ליש"ט 
תינוק )3-4(: 27 ליש"ט 

מחיר למשפחה )2 מבוגרים ו- 2 ילדים( 230 ליש"ט
תינוק מתחת לגיל שנתיים - כניסה חינם

ילדים מתחת לגיל 16 צריכים להיות מלווים במבוגר

https://goo.gl/maps/uTwqr

https://goo.gl/maps/61HEg

www.ticketim.co.il www.ticketim.co.il

אופן הגעה:

תחנת רכבת תחתית סמוכה: 
piccadilly circus

מפת האזור:

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה לנכים

תאריכים ושעות כניסה:

השעות  בין  בכריסמס(  )גם  יום  כל  פתוח 
10:00 – 00:00 )כניסה אחרונה 22:30(

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 26 ליש"ט
מחיר לילד )4-15(: 12 ליש"ט

  :)17:00 )אחרי  מאוחרת  כניסה  כרטיס 
15.95 ליש"ט

כניסה חינם לילד מתחת לגיל 4

ticketip! ticketip!03-5663120 03-5663120

https://goo.gl/maps/uTwqr
https://goo.gl/maps/61HEg
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 Churchill War Rooms | חדרי המלחמה של צ'רצ'יל

השחורה,  והמגבעת  הסיגרים 
ה"וי  סימן  העוצמתיים,  הנאומים 
המפורסם", הנחישות וקור הרוח – 
כל אלה הם רק חלק מהמאפיינים 
צ'רצ'יל  ווינסטון  סר  את  שהפכו 
נחושה  למנהיגות  נרדף  לשם 
למי  מוקדש  המוזיאון  ואמיצה. 
יזע  "דם,  לבריטים  שהבטיח 
ודמעות" עד לניצחון על גרמניה 
ומציג שילוב מרתק של  הנאצית, 
לצ'רצ'יל  המוקדשת  תערוכה 
מהם  המטה,  חדרי  שחזור  עם 
את  בריטניה  ממשלת  ראש  ניהל 

מלחמת העולם השנייה. 
התת- במפקדה  ממוקם  המוזיאון 
קרקעית הסודית, המורכבת מ-21 
חדרים, ביניהם חדרי הדיונים של 
קבינט המלחמה, חדרי מפות בהם 
הקרבות,  מהלכי  ותוכננו  סומנו 
שולחן  ובו  צ'רצ'יל  של  חדרו 
המנהיג  של  המקורי  הכתיבה 
מאותם הימים, מרכזיית הטלפונים 
שהתחברה  אטלנטית  הטראנס 
כולם  ועוד,  הלבן  לבית  ישירות 
האירועים  את  היטב  משקפים 

ההיסטוריים שהתרחשו במקום.

לתפקיד  שמונה  לאחר  קצר  זמן 
לחדר  צ'רצ'יל  נכנס  הממשלה,  ראש 
הקבינט הזה ממש והכריז: "מפה אנהל 
 - את המלחמה"!  מהמרתפים האלה 
הסירנות  ושריקת  העמומה  שהתאורה 
ברקע הופכות את הביקור בהם לחוויה 
הקרב  את  צ'רצ'יל  ניהל   – חושית  רב 
המוזיאון  החופשי.  העולם  עתיד  על 
אינטראקטיבי  מרתק,  באופן  ערוך 
ניתן  אישיות  באוזניות  וטכנולוגי: 
לשמוע את סיפורו של כל חדר, כיצד 
של  בעיצומה  האלה  החדרים  נשמעו 
מהלך  של  וכרונולוגיה  המלחמה 
מהמוצגים,  להתרשם  ניתן  המלחמה. 
הצפוף  הקבינט  חדר  של  מהאווירה 
ומי  והרהיטים  המאפרות  עם  שנשאר 
יותר להתעמק באופן  יכול גם  שרוצה 
קבלת ההחלטות, לחוות את הלכי רוחו 
של צ'רצ'יל עצמו ו"להכנס לראש" של 
העניין  ממוקדי  אחד  הדגול.  המנהיג 
שולחן  החיים",  "קו  הוא  במוזיאון 
אינטראקטיבי באורך 13 מטר, המורכב 
דקים,  ומסכים  מחשבים  של  משילוב 
ופרטים  המציגים סרטים דוקומנטריים 
חשובים מחייו של צ'רצ'יל. כל אלמנט 
לבחור  למבקר  מאפשר  החיים"  ב"קו 

בין שבוע, חודש או שנה בקריירה של 
צ'רצ'יל ולדעת היכן היה צ'רצ'יל באותו 
הזמן, ומה קרה במקביל בעולם הגדול.
צ'רצ'יל  של  המלחמה  חדרי  מוזיאון 
העדכניים  המוזיאונים  אחד  הוא 
המספק  בעיר,  ביותר  והמרתקים 
המשתפת  כוללת  חוויה  למבקר 
התקופה  את  ומחייה  החושים  כל 
החופשי  העולם  עתיד  על  המכרעת 

ואת רוחו של המנהיג הכריזמטי. 

בשפות  אישית  קולית  הדרכה  בערכת  להצטייד  מומלץ 
ותלווה  הכרטיס  במחיר  הכלולה  עברית,  כולל  שונות, 

אתכם במהלך הסיור. 

אופן הגעה:

Westminster :תחנת רכבת תחתית סמוכה

מפת האזור:

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה לנכים

תאריכים ושעות כניסה:

כל יום בין 09:30-18:00
סגור בכריסטמס

כניסה אחרונה כשעה לפני הסגירה

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 20 ליש"ט
מחיר כרטיס לילד: 10 ליש"ט

לאחר שמונה לראש הממשלה, 
צ'רצ'יל הכריז בחדר הקבינט הזה: 

"מפה אנהל את המלחמה"! 

https://goo.gl/maps/8o2uk

Stadium Tours | סיורי אצטדיונים

המקומות  ומספר  יום  מדי  נערכים  לא  סיורים  זכרו! 
מוגבל. מומלץ לא להמתין לרגע האחרון, במיוחד אם 

רוצים לראות יותר מסיור אחד.

אטרקצית חובה 
שלאף אוהד כדורגל 

אסור להחמיץ!

בואו לחוות את החוויה הספורטיבית האולטימטיבית! ביקור באצטדיון של הקבוצה האהובה עליכם מרגש 
הספורט,  אגדות  משחקים  עליו  הדשא  את  להריח  האוהדים,  טריבונות  אל  לעלות   - במקדש  ביקור  כמו 
בעולם.  המפורסמות  הקבוצות  מאחת  חלק  קלה  לשעה  ולהרגיש  הגביעים,  ומשלל  מהמתקנים  להתרשם 
בין אם אתם רוצים לראות את סטמפורד ברידג', האצטדיון בו הבקיע אנדראס אינייסטה מברצלונה את השער 
מברצלונה  הקטאלוני  המחטף  ילד  ופרח  צמח  בו  האמירויות,  את  הקדוש",  "אנדראס  הכינוי  את  לו  שזיכה 
ליין,  הארט  ווייט  את  האוהדים,  מיקירי  ולאחד  הקבוצה  של  לקפטן  הפך  שלימים  פבראגס  ססק  שכונה  כפי 
ביתה  בעולם,  המרהיבים  האצטדיונים  אחד  וומבלי,  את  או  בייל  החדש"-גארת'  גיגס  "ראיין  פרץ  בו  האצטדיון 
לזכור  חשוב  ספורט.  חובב  לכל  חובה  הוא  באצטדיון  סיור  לראות,  חייב  אוהד  שכל  אנגליה,  נבחרת  של 
של  הזמנים  ללוחות  כפופים  והם  משחקים  נערכים  בהם  בימים  ובפרט  יום  כל  מתקיימים  אינם  שהסיורים 
מראש. מקומכם  את  להבטיח  בחום  ומומלץ  מוגבל  סיור  בכל  המשתתפים  מספר  הליגה.  ושל  הקבוצות 

אצטדיון וומבלי
אופן הגעה:

תחנת רכבת תחתית סמוכה: 
Wembley Stadium

מחיר:

מחיר למבוגר: 20 ליש"ט
מחיר לילד )מתחת לגיל 16(: 11.5 ליש"ט

תאריכים ושעות כניסה:

זמני הפתיחה משתנים לפי המשחקים. 
יש להתעדכן בעת ביצוע ההזמנה

אופן הגעה:

תחנת רכבת תחתית סמוכה: 
Fulham Broadway

מחיר:

מחיר למבוגר: 26 ליש"ט
מחיר לילד )5-15(: 18 ליש"ט

תאריכים ושעות כניסה:

זמני הפתיחה משתנים לפי המשחקים. 
יש להתעדכן בעת ביצוע ההזמנה

אצטדיון צ'לסי )סטמפורד ברידג'( 

אופן הגעה:

תחנת רכבת תחתית סמוכה: 
Arsenal

מחיר:

מחיר למבוגר: 27 ליש"ט
מחיר לילד )5-16(: 14 ליש"ט

תאריכים ושעות כניסה:

זמני הפתיחה משתנים לפי המשחקים. 
יש להתעדכן בעת ביצוע ההזמנה

אצטדיון ארסנל )אצטדיון האמירויות(

אופן הגעה:

תחנת רכבת תחתית סמוכה: 
 White Hart Lane

מחיר:

מחיר למבוגר: 25 ליש"ט
מחיר לילד )מתחת לגיל 16(: 11.5 ליש"ט

תאריכים ושעות כניסה:

זמני הפתיחה משתנים לפי המשחקים. 
יש להתעדכן בעת ביצוע ההזמנה

אצטדיון טוטנהם )ווייט הארט ליין(

www.ticketim.co.il www.ticketim.co.il
ticketip! ticketip!03-5663120 03-5663120

https://goo.gl/maps/8o2uk
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Buckingham Palace | ארמון בקינגהם 

משפחת  של  הרשמי  מעונה 
אחד  הוא  הבריטית  המלוכה 
הפעילים  המלוכה  מארמונות 
בעולם.  שנותרו  האחרונים 
כמשרדה  גם  משמש  הארמון 
כמפקדה  וכן  המלכה  של 
של  הראשית  המנהלתית 
מוסד המלוכה. ידוע כי כאשר 
הצריח,  מעל  מתנופף  הדגל 
שוהה  שהמלכה  סימן  זהו 
של  מעונה  בהיותו  במקום. 
המפוארת  המלוכה  משפחת 
את  לתאר  רק  ניתן   – בעולם 

העושר וההדר של המקום.

בין  לסייר  תוכלו  בארמון 
החדרים הראשיים, חדרי האירוח 
כמו  הכתר,  וחדרי  המעוטרים 
המלכה,  בגלריית  לבקר  גם 
ציורים מתחלפות  שבה תערוכות 
משפחת  של  הפרטי  מהאוסף 
אטרקציות  שתי  המלוכה. 
תצוגת  הן  נוספות  מיוחדות 
קיבלה  אותן  המיוחדות  המתנות 
השנים  במהלך  אליזבת  המלכה 

וביקור בגני הארמון היפהפיים.

תוכלו  לארמון  בכניסה  כבר 
הכניסה  מאולם  להתפעם 
בעל  המדרגות  ומגרם  המפואר 
כשתמשיכו  המוזהב.  המעקה 
תקרת  מעליכם  תפרש  בסיור 
זכוכית יפיפייה, שמפיצה בארמון 
לכם  צפוי  אור טבעי. לאחר מכן 
ביקור בחדרי האירוח המלכותיים, 
המשמשים למסיבות תה סוערות 
ובחדרים  המלוכה,  בית  בני  של 
שועי  התארחו  בהם  היסטוריים 
ניקולאי  הצאר  דוגמת  עולם, 
השיא  מנקודות  אחת  הראשון. 
הכס  אולם  היא  הסיור  של 
את  לראות  תוכלו  בו  המלכותי, 
המלכה  של  המרשים  הכס 
ההסבה  חדר  ואת  פיליפ  והנסיך 
הלבן המרתק, בו קיימים מעברים 
וספריות  מראות  מאחורי  סודיים 
משפחת  בני  של  מהיר  למילוט 
האורוות  הצורך.  בעת  המלוכה 
הכרכרות  ותצוגת  המלכותיות 
נוספת  מעניינת  אטרקציה  הן 
תוכלו  וכאן  הדרך,  בהמשך 
המלכותית  מהכרכרה  להתרשם 
התלוננה  עליה  המוזהבת, 

מגמדת  שהיא  ויקטוריה  המלכה 
אותה בשל גודלה העצום. כמובן 
שגם כרכרת הזכוכית המשמשת 
)קייט  המלכותיות  הכלות  את 
מידלטון לדוגמא( ומכוניות השרד 
של בית המלוכה מוצגים במקום.

תוכלו להתרשם מהכרכרה המלכותית 
המוזהבת, עליה התלוננה המלכה ויקטוריה 

שהיא מגמדת אותה בשל גודלה העצום!

הארמון הוא אחת מהאטרקציות המבוקשות ביותר ומומלץ 
למבקרים  פתוח  שהוא  כיוון  בהקדם  כרטיסים  להזמין 
זמן  אוזלים  הכרטיסים  תמיד  וכמעט  בלבד  הקיץ  בחודשי 

רב מראש.

אופן הגעה:

 Victoria, St. סמוכה:  תחתית  רכבת  תחנת 
James's Park, Hyde Park

מפת האזור:

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה ברובה לנכים. יש להודיע 
ולתאם הגעה מראש.

תאריכים ושעות כניסה:

רוב חלקי הארמון פתוחים  ב-9:45-18:00  
מסוף יולי עד סוף ספטמבר בלבד.

האורוות המלכותיות בלבד: מה-30 למרץ.

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 28 ליש"ט
מחיר כרטיס לילד: 16 ליש"ט

כניסה חינם לילדים מתחת לגיל 5
לאורוות המלכותיות בלבד:

מחיר כרטיס למבוגר : 11 ליש"ט
מחיר כרטיס לילד )5-16(: 7 ליש"ט

http://goo.gl/maps/1K2Wc

www.ticketim.co.il

Afternoon Tea | תה מנחה וטעימות

חויה קולינרית בריטית מסורתית, 
ואחד המנהגים הידועים ביותר 

של האימפריה האנגלית! 

ואתרי  העיר  מהמולת  זמן  פסק  על  מראש  להחליט  מומלץ 
התיירות באחד מימי הביקור, וליהנות מחוויה בריטית אמיתית 

וייחודית באולם מרשים ובאווירה יוקרתית.

החלה  אחד  יום  כי  מספרים 
בטנה של הדוכסית היפה אנה 
לקרקר בשעת אחר הצהריים. 
המשרתים  מרב  ביקשה  היא 
נשנוש  לה  ויביא  שימהר 
של  המסורתי  התה  לצד  קטן 
משהתלהבה  הצהריים.  אחר 
לתה,  המרעננת  מהתוספת 
על  לספר  הדוכסית  רצה 
המצאתה, והמנהג התפשט עד 
מהרה ברחבי הממלכה כולה. 
נהוג  היה  המנחה  תה  בעבר 
בלבד,  הגבוה  המעמד  בחוגי 
רבים  אנגלים  נהנים  כיום  אך 
מהיוקרה והחגיגיות של יציאה 
באירוע  מדובר  מנחה.  לתה 
לציון  עורכים  אותו  ממש,  של 
מאורע או כאשר רוצים ליהנות 

ממשהו בריטי מקורי. 

האהובים  המקומות  אחד 
את  לחוות  ביותר  והמומלצים 
 "Park Room"ב הוא  המנחה  תה 
מרשת  האוס  גרוסונור  מלון  של 
מאריוט. האולם מרשים ואלגנטי, 
שלו  הענק  בחלונות  ומפורסם 

ומכניסים  פארק  להייד  שצופים 
האולם.  תוך  אל  ורך  טבעי  אור 
בכניסה לאולם המפואר, המארח 
למקומם  האורחים  את  מלווה 
כשברקע מרחפים צלילי פסנתר 

או נבל. 

ויחד  ומרווח,  ידיים  רחב  המקום 
אחד  לכל  מאפשר  זאת  עם 
הפינה  את  למצוא  מהסועדים 
החמימה והאינטימית שלו באחת 
הרכות.  הכורסאות  או  מהספות 
ויכול  מסקרן  התה  סוגי  מבחר 
להיות אף מבלבל לכל מי שלא 
החל  הבריטי,  הזן  על  נמנה 
תערובות  מסורתיות,  מתערובות 
אקזוטיות וחליטות. אך אל דאגה, 
להסביר  ישמח  המלצרים  צוות 
תה  הכל,  אחרי   – ולהמליץ 
ביותר!   רציני  עניין  באנגליה הוא 
עוגות,  שלל  מוגשים  התה  לצד 
וסנדוויצ'וני  בפה  נמסים  מאפים 
פחות  לא  לעין  חגיגה  ביס– 
הכל  הטעם.  לבלוטות  מאשר 
מסורתיים  חרסינה  בכלי  מוגש 
האירוע  משיאי  אחד  ואלגנטיים. 

הוא טעימת הסקונס – לחמניות 
טריות ונימוחות שנאפות במקום. 
הדיאטה  את  לשים  מומלץ  כעת 
בשכבה  אותן  ולמרוח  בצד 
עבה של שמנת עשירה וסמיכה 

ובשכבת קונפיטורת תות שדה.

אופן הגעה:

תחנת רכבת תחתית סמוכה:
 Marble Arch / Bond Street 

מפת האזור:

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה לנכים.

תאריכים ושעות כניסה:

כל ימות השבוע בשעות: 14:00-18:00

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר תה מנחה קלאסי: 55 ליש"ט
שמפניה(:  )כולל  פרימיום  מנחה  תה  מחיר 

65 ליש"ט

https://goo.gl/maps/weI1O

www.ticketim.co.il
ticketip! ticketip!03-5663120 03-5663120

http://goo.gl/maps/1K2Wc
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Bond in Motion | תערוכת ג'יימס בונד

אופן הגעה:

תחנת רכבת תחתית סמוכה:
Charing Cross / Leicester Square

מפת האזור:

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה לנכים.

תאריכים ושעות כניסה:

שני-ראשון: 10:00-18:00 )כניסה עד 17:00(
שבת: 10:00-19:00 )כניסה עד 18:00(

מחירים:

מבוגר )+15(: 19 ליש"ט
ילד )5-15(: 14 ליש"ט

https://goo.gl/maps/yv9m7

בבירת  לבקר  אפשר  אי 
להיזכר  מבלי  אנגליה 
באחד  קט  לרגע  לפחות 
הבריטים  התרבות  מכוכבי 
שנים  מזה  בעולם  הידועים 

רבות – בונד, ג'יימס בונד.

מוזיאון "בונד בתנועה" הוא 
החדשים  המוזיאונים  אחד 
והוא מציג לראווה  בלונדון 
כלי  של  הכותרת  גולת  את 
של  הרשמיים  העבודה 

הסוכן הידוע. 

בתערוכה תוכלו להתרשם מכ-
ושאר  100 כלי רכב מרשימים 
מעניינים  טכנולוגיים  אמצעים 
ששירתו את סוכן 007 בסרטיו 
מהישנים  החל  השונים, 
ועד  השישים,  משנות  ביותר 
מהשנים  ביותר  החדשים 
העליונה  בקומה  האחרונות. 
של המוזיאון מוצגים שרטוטים 
מחלקת  של  סכמות  ושאר 
האמצעים  ופיתוח  ההפקה 
הטכנולוגיים – הצצה מעניינת 
של  הקלעים  מאחורי  אל 

הסרטים האהובים.
 Covent המוזיאון ממוקם באזור
Garden הנחשב, מרחק הליכה 
של  התיאטראות  מאזור  קצר 

הווסט אנד.

www.ticketim.co.il

ביקור חובה 
לכל חובבי הז'אנר!

London Escape Hunt

ספרי  לקרוא  אוהבים 
בלשים ולפתור חידות?

לעבוד  חלמתם  תמיד 
כבלשים ולמצוא פיתרונות 

לתעלומות מסתוריות?
המקום  זהו  כן,  אם 

עבורכם! 

 London-ברוכים הבאים ל
המעוצב   ,Escape Hunt
מהמאה  בריטי  בסגנון 
תוכלו  בו  הקודמת, 
במסגרת  להתנסות 
קבוצה בת 2-5 משתתפים 
בלשית  תעלומה  בפתרון 

סטייל שרלוק הולמס. 

המשימה שלכם היא למצוא 
ולפתור  רמזים  בזירת הפשע 
שיסייעו  החידות  את  נכונה 
לפיתרון  להגיע  לכם 
על  ולהצביע  התעלומה 
בתוך  בביצוע הפשע  האשם 
במשימה  עמדתם  שעה. 
 – הפושע?  את  ומצאתם 
חבריכם  עם  והתרווחו  שבו 
ותיהנו  היוקרתי  בלאונג' 

תוך  תה  וכוס  קל  מכיבוד 
החלפת חוויות מהנה.

 

תעלומה בלשית בסגנון 
שרלוק הולמס!

https://goo.gl/maps/VsxYn

www.ticketim.co.il

אופן הגעה:

Bank :תחנת רכבת תחתית קרובה

מפת האזור:

נגישות נכים:

נגישות חלקית

תאריכים ושעות כניסה:

מדי יום, בין השעות 11:30-20:30
כניסה לילדים מגיל 7 ומעלה בלבד

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר אחיד למבוגר ולילד- 65 ליש"ט

ניתן לשלב בילוי אחה"צ נעים עם תה מנחה משובח במלון 
האריות  למלך  כרטיסים  מראש  הזמינו  או  הסמוך,   Waldorf

המציג בתיאטרון הסמוך למוזיאון.

"היינו שם בעקבות המלצת הסוכן, בהחלט חוויה לכל 
המשפחה! לקח לנו קצת זמן, אבל בסוף עלינו על זה!!!"

לילך ויוסי, רמת גן

לקוחות 
ממליצים!

טיקטים 
גם 

בפייסבוק!

חפשו אותנו 
בפייסבוק,

!Like עשו לנו

ותוכלו לקבל 
3% הנחה

בהזמנת חבילת 
אטרקציות!

ticketip!03-5663120 03-5663120

שירות מהיר, יעיל וחסכוני 
שיביא אתכם בנוחות 

ובקלות משדה התעופה 
למלון ובחזרה

 03-5663120
www.pickupim.co.il

זקוקים 
להעברות 
בלונדון?

https://www.facebook.com/pages/Ticketim/204791756240352
https://www.facebook.com/pages/Ticketim/204791756240352
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London Eye | גלגל המילניום

זהו   – קצת  ועוד  מטרים   136
של  הענק  הגלגל  של  גובהו 
הגדה  מעל  הניצב  לונדון, 
התמזה,  נהר  של  הדרומית 
אם  הפרלמנט.  לבתי  מול  אל 
תוכלו  שלא  אטרקציה  יש 
גלגל   – בלונדון  עליה  לוותר 

המילניום הוא האחד!

בגודלו  עצום  בגלגל-ענק  מדובר 
באירופה(,  הגדול  )למעשה, 
הוא  לונדון".  של  "העין  המכונה 
נבנה לכבוד המילניום החדש ובא 
לסמל את כוחה והתפתחותה של 
)ומכאן  המודרני  בעידן  בריטניה 
למרות  המילניום"(.  "גלגל  השם 
הצבתו  על  הוחלט  שבתחילה 
עד  הגלגל  הפך  מוגבל,  לזמן 
מהרה לאחד מסמליה המובהקים 
וכיום איש כבר  ביותר של העיר, 

לא מדבר על פירוקו.
כלל  בדרך  נחשב  ענק  גלגל 
אולם  בלבד,  לילדים  כעניין 
התיירים  מיליוני  שלושת 
מדי  באטרקציה  המבקרים 
הדבר,  כך  שלא  מעידים  שנה 

"טיסה"  תאי  בזכות  היתר  בין 
והתצפית  והנוחים  הממוזגים 
הייחודית והמרהיבה אל הבירה 
מהם.  המתאפשרת  הבריטית 
קפסולות  מ-32  מורכב  הגלגל 
שקופות, מהן ניתן להשקיף אל 
סובב  הגלגל  נשימה.  עוצר  נוף 
)במהירות  ביותר  איטי  באופן 
של פחות מקמ"ש( וכך מאפשר 
למבקרים תצפית אינטימית אל 
בלונדון  פופולאריים  אתרים 
והמצודה, בתי  לונדון  גשר  כגון 
בקינגהם  ארמון  הפרלמנט, 
הרב,  גובהו  בשל  כולה.  והעיר 
העליון  מחלקו  להשקיף  ניתן 
כ-40  של  למרחק  הגלגל  של 
הטוענים  ויש  כיוון,  לכל  ק"מ 
טובים,  ראות  תנאי  עם  שביום 
ארמון  את  לראות  אף  ניתן 

ווינדזור שמחוץ ללונדון!

הגלגל זכה מאז השקתו ביותר 
התיירות  בתחומי  פרסים  מ-80 
בזכות  והבינלאומית,  הפנימית 
וההישג  הפעלתו  איכות 

האדריכלי האדיר הטמון בו.

אופן הגעה:

Waterloo :תחנת רכבת תחתית סמוכה

מפת האזור:

 

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה לנכים.

תאריכים ושעות כניסה:

פתוח כל יום בדרך כלל 10:00-20:30
שעות  החדשה  ובשנה  בכריסטמס 

הפתיחה מקוצרות.

מחירים וסוגי כרטיסים:

כרטיס גולד:
מחיר כרטיס למבוגר: 25 ליש"ט

מחיר לילד )4-15(: 20 ליש"ט
על  לדלג  אפשרות  מקנה  הכרטיס   *

התור הראשי בקופות האטרקציה
כרטיס פלטינום:

מחיר כרטיס: 34 ליש"ט
* הכרטיס מאפשר להיכנס לגלגל הענק 

ללא המתנה בתור.

שלושה מיליון תיירים 
מבקרים באטרקציה 

מדי שנה!

כדי להימנע מהתורים המייגעים )בקיץ יכולה ההמתנה לארוך 
 Fast כרטיסי  בטיקטים  מראש  לרכוש  מומלץ  שעות!(,   3 עד 
הכרטיסים  בקופות  הראשי  התור  על  לדלג  שיאפשרו   Track

ובנוסף על התור הארוך שבעלייה לגלגל עצמו.

http://goo.gl/maps/lzTbB

www.ticketim.co.il

Madame Tussauds | מדאם טוסו

מוזיאון  הוא  טוסו  מדאם 
והידוע  הגדול  השעווה 
לאחת  ונחשב  בעולם 
המובילות  האטרקציות 
בלונדון. הוא ממוקם בליבה 
בכך  והתפרסם  לונדון  של 
השעווה  דמויות  שכל 
ונראות  למקור  נאמנות 

אמיתיות לחלוטין.

שרמנטי  חיוך  זורק  פיט  בראד 
ליד  אובמה  החדר,  מפינת 
ועוד  השערורייתית  גאגא  ליידי 
ומפגשים  דופן  יוצאי  שילובים 
לראות  שניתן  אלו  עם  אישיים 
אותם רק מעל המרקע, זה ייחודו 
של אחד המוזיאונים המפורסמים 
והמהנים בעולם. תמיד חלמתם 
לפגוש את הביטלס האגדתיים? 

מספר  במוזיאון  המקום!  זה 
חלקים, שכל אחד מהם מתרכז 
דמויות   – אחר  מתחום  בדמויות 
כוכבי  זמרים,  היסטוריות, 
על  גיבורי  ספורטאים,  קולנוע, 
ואפילו דמויות אנימציה, כך שכל 
מבוקשו.  את  כאן  ימצא  אחד 

הדמויות  עם  להצטלם  אפשר 
ולצלם אותן והתצוגה בנויה כך 
שתוכלו להשתלב איתן כחברים 

הטובים ביותר שלהן.

בתוך מדאם טוסו, מעבר לאזור 
התצוגה של הדמויות, יש מספר 

אטרקציות נוספות:

אזור   –  Chamber of Horror  •
עם  אימה  מבוך  )מעין  האימה 

דמויות שעווה ופירוטכניקה(.
• Scream – התוספת האחרונה 
של  ביותר  המפחיד  והחלק 
מדאם טוסו: מבוך אימה חשוך 
שהאסירים  כלא  בית  של 
חיים,  שחקנים  עליו.  השתלטו 
מפחידה  וחוויה  פירוטכניקה 
לילדים  מתאים  )לא  ביותר 
ולאלה   12 לגיל  מתחת 

שמוטרדים בקלות(.
מסע   –  Spirit of London  •
לונדונית  במונית  מרתק 
הבירה  של  ההיסטוריה  לאורך 
הביניים,  ימי  כולל  הבריטית, 
השריפה  השחורה,  המגפה 
לונדון,  על  הבליץ  הגדולה, 

שנות השישים הנוצצות ועוד.
לשיר   – מתחלפות  תערוכות   •
להיות  אדל,  כמו  כוכבים  עם 

גיבור על וכו'.

אופן הגעה:

Baker Street :תחנת רכבת תחתית סמוכה

מפת האזור:

נגישות נכים:

חלק  למעט  לנכים,  נגישה  האטרקציה 
מהאטרקציות המיוחדות שאינן מותאמות.

תאריכים ושעות כניסה:

בין  כלל  בדרך  השנה,  ימות  בכל  פתוח 
השעות 9:00-17:00.

בחופשים ובקיץ מוארכות שעות הפעילות.
בתאריך 24.12 האטרקציה נסגרת בצהריים 

והיא סגורה ב-25.12.

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 29 ליש”ט
מחיר לילד )4-15(: 25 ליש”ט

כניסה לילדים מתחת לגיל 4 חינם
* המחיר כולל כניסה במסלול מהיר . 

תמיד חלמתם לפגוש 
את הביטלס האגדתיים? 

זה המקום! 

הגדולים"  "ארבעת  קומבינציה  כרטיס  לרכוש  מומלץ 
המשלב 4 אטרקציות מתוך: מדאם טוסו / גלגל המילניום / 
הצינוק של לונדון / האקווריום של לונדון / עולמו של שרק 

וליהנות מהנחה מיוחדת כמו גם מחסכון בזמן יקר!

http://goo.gl/maps/ulJhb

www.ticketim.co.il
ticketip! ticketip!03-5663120 03-5663120

http://goo.gl/maps/lzTbB
http://goo.gl/maps/ulJhb
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View from the Shard | מגדל השארד

ממרום 310 מטרים המגדל מספק 
את נקודת התצפית הגבוהה 
והמרהיבה ביותר על העיר.

המגדל מאכלס משרדים, מלון יוקרה ו-3 מסעדות הנחשבות 
כיום למסעדות המצליחות והמעודכנות ביותר בעיר. ללקוחות 

טיקטים ניתן שירות הזמנת מקום במסעדה לבחירתם.

האטרקציה  בלונדון!  חדש 
נפתחה  ביותר  המלהיבה 
ואפשר כבר להזמין כרטיסים!
הגבוה  המגדל  הוא  השארד 
יותר במערב אירופה ונקודת 
ביותר  הגבוהה  התצפית 
הגובה  רק  לא  אך  בלונדון. 
הושקע  בבנייתו   – מדבר 
 1.5 של  נתפס  בלתי  סכום 
ומסכום  ליש"ט  מליארד 
עד  לתאר  רק  ניתן  זה 
מבחינת  מרשים  הוא  כמה 
פנים.  ועיצוב  ארכיטקטורה 

השארד, שהגדיר מחדש את קו 
הרקיע של לונדון, הפך לסמל 
הבריטית  הבירה  של  אייקוני 
ממרום  נחנך.  בטרם  עוד 
מספק  המגדל  מטרים   310
הגבוהה  התצפית  נקודת  את 
העיר.  על  ביותר  והמרהיבה 

העולה  "קרחון  דמוי  עיצובו 
עבודתו  פרי  הוא  התמזה"  מן 
האיטלקי  הארכיטקט  של 
בין  שתכנן  פיאנו,  רנצו 
מפורסמים  מבנים  היתר 

בפריז.  פומפידו  מרכז  כמו 
להסתפק  לא  מאוד  מומלץ 
לחוות  אלא  מרחוק,  במראהו 
הארכיטקטוני  הפאר  את 
מהנוף  וליהנות  ראשון  ממקור 
ממרפסת  הנשקף  הנדיר 
השוקקת  העיר  אל  התצפית 
בעולם.  ביותר  והמרתקת 
האטרקציות  למרבית  בניגוד 
מציע  השארד  הזה,  מהסוג 
ת  י ב י ס ו ל ק ס ק א ה  ר י ו ו א
ת  ר ש פ א מ ה ה  ע ו ג ר ו
התיירים  מהמולת  להימלט 
את  לוקחת  מעלית  שבעיר. 
הקרקע  מקומת  המבקרים 
תוכלו  ממנה   ,72 לקומה 
הפרושה  העיר  מנוף  ליהנות 
במרפסת  כאשר  לרגליכם, 
טלסקופים  ניצבים  התצפית 
ם  י ר ש פ א מ ה ם  י ד ח ו י מ
אתרים  מקרוב  לראות 
מגע. מסך  גבי  על  חשובים 
הכרטיסים  לזכור!  חשוב 
ויום  לשעה  מראש  מוזמנים 
המקומות  ומספר  ספציפיים 

מוגבל!

רק ללקוחות טיקטים!
הזמנת מקום במסעדה 

במגדל חינם!

www.ticketim.co.il

אופן הגעה:

London Bridge :תחנת רכבת תחתית סמוכה

מפת האזור:

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה לנכים בכיסא גלגלים

תאריכים ושעות כניסה:

ראשון עד רביעי: 10:00-18:00
חמישי עד שבת: 10:00-20:00

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 35 ליש"ט
מחיר כרטיס לילד: 28 ליש"ט

הכניסה חינם לילדים מתחת לגיל 4
ילדים מתחת לגיל 16 צריכים להיות מלווים 

ע"י מבוגר

ticketip! 03-5663120

Shrek's Adventure | עולמו של שרק

בכיכובו  חדשה  אטרקציה 
של שרק, המפלצת האהובה 
וחבריו  הזמנים,  בכל  ביותר 
והחתול  חמור  פיונה, 
סוף-סוף  הגיעה  במגפיים, 
האטרקציה  ואת  ללונדון! 
לגדולים  ביותר,  המדהימה 
אפשר  כאחת,  ולקטנים 
ולא  בלונדון  ולחוות  לראות 

בארץ רחוקה-רחוקה.

מרכז  כולל  שרק  של  עולמו 
מרגש  עשיר,  אינראקטיבי 
של  בליבה  שממוקם  ומדהים 
מאטרקציות  הרחק  ולא  לונדון 
גלגל  כגון  מובילות  תיירותיות 
המילניום, האקווריום של לונדון 
והצינוק של לונדון, כך שתוכלו 
בלתי  ליום  כולן  את  לשלב 

נשכח באמת!

מרגע שתיכנסו לעולמו של שרק 
 Far-Far Away תגיעו אל ממלכת
ותושביה הלא כל כך שגרתיים. 
תתחילו  בממלכה  הביקור  את 
שתחוו  ביותר  המצחיק  בסיור 
בחייכם באוטובוס לונדוני אדום 

מהחמור!  אחר  לא  הוא  שנהגו 
רצף  הוא  שהסיור  מאליו  ברור 
של טירוף, שגיאות ואסונות עם 
כיף בלתי נגמר. המשיכו לחקור 
ולפגוש   Far-Far Away ארץ  את 
את כל הכוכבים מסרטי שרק, 
החתול  פיונה,  הנסיכה  כולל 
הג'ינג'רברד,  אנשי  במגפיים, 
פינוקיו ושלושת החזרזירים. אך 
מעבר לכיף, צריך גם להיזהר! 

הרשע,  ראמפלשטילטסקין 
החובש את "פאת הכעס" שלו, 
כדי  בידו  העולה  כל  יעשה 
להרוס לכם את הסיור ולהפריע 
האם  ללונדון.  לשוב  לכם 
המרכיבים  את  לאסוף  תצליחו 
לשיקוי  הנדרשים  השונים 
בשלום  אתכם  שישיב  הקסם 

הבייתה?

תוכלו  האטרקציה  במהלך 
מ-10  פחות  מלא  ליהנות 
סיפורי  בסגנון  חיות  הופעות 
מינון  אגדות מסדרת שרק, עם 
נדיב של הומור חמורי, תפאורה 
נראו  מיוחדים שטרם  ואפקטים 

וסיפור  זה  מסוג  באטרקציות 
מסגרת שרק דרימוורקס יכולים 

להעלות!
 – מראש  מקומכם  את  הבטיחו 
להיות  צפויה  שרק  של  עולמו 
ביותר  המבוקשת  האטרקציה 

בלונדון הקיץ!

אופן הגעה:

Waterloo :תחנת רכבת תחתית סמוכה 

מפת האזור:

 

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה לנכים, למעט חלק
מהאטרקציות המיוחדות שאינן מותאמות.

תאריכים ושעות כניסה:

כל יום מ- 10:00 עד 17:00 )חוץ מימי שבת וחמישי( 
בשבת מ 10:00-18:00 

ובחמישי מ 11:00 - 17:00
בתאריך 24.12 האטרקציה נסגרת בצהריים

סגור ב- 25.1

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר כרטיס למבוגר: 70
מחיר כרטיס לילד: 35

האטרקציה המדהימה 
ביותר, לגדולים 

ולקטנים!

הגדולים"  "ארבעת  קומבינציה  כרטיס  לרכוש  מומלץ 
המשלב 4 אטרקציות מתוך: מדאם טוסו / גלגל המילניום / 
הצינוק של לונדון / האקווריום של לונדון / עולמו של שרק 

וליהנות מהנחה מיוחדת כמו גם מחסכון בזמן יקר!

https://goo.gl/maps/xmUikB91Y3A2

www.ticketim.co.il
ticketip! 03-5663120

https://goo.gl/maps/RwSdm

https://goo.gl/maps/RwSdm
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Show & Dinner at the Ritz | מחזמר וארוחת ערב במלון ריץ

לערב מלכותי בבירה 
הנוצצת בעולם, החוויה 
שתעשה לכם את החופשה!

בשילוב  תפארתם,  בשיא  בריטים  והדר  יוקרה  לחוות  בואו 
מחזמר נוצץ ומלהיב . לא תוכלו להישאר אדישים לאחר בילוי 

ערב שכזה! והסשן נמשך לעיתים עמוק אל תוך הלילה!

אחד  בין  קלאסי  שילוב  זהו 
המבוקשים  הזמר  ממחזות 
והמעולים ביותר שיש ללונדון 
ערב  ארוחת  לבין  להציע 

במלון ריץ והיוקרתי. 

ערב שכזה יהיה ללא ספק השיא 
של החופשה שלכם בלונדון!

מוסד  ריץ,  מלון  של  המסעדה 
לראשונה  נפתחה  עצמו,  בפני 
אחד  הייתה  ומאז   1906 בשנת 
לא  ביותר,  הנחשקים  המקומות 
רק לסעודות, אלא גם להתחככות 
החברה  של  וסולתה  בשמנה 
הלונדונית. יש הטוענים כי מדובר 
באירופה,  ביותר  היפה  במסעדה 
המשקיפים  פנורמיים  חלונות  עם 
הסמוך,  הפארק  של  הירוק  לנוף 
ה-16,  לואי  בסגנון  מפואר  ריהוט 
נברשות בומבסטיות ומראות ענק.
הזה  המרהיב  השפע  כל  בלב 
עומד, איך לא, התפריט המרשים 
צוות  של  רבב  ללא  והשירות 
המסעדה. רוב המנות הן פרשנות 
בריטיות,  לקלאסיקות  מרתקת 
האיכותיים  מהמרכיבים  המוכנות 

תפריט  ואילו  ביותר,  והטריים 
היינות הוא לא פחות מאגדי.

יש  ברמתה,  למסעדה  כיאה 
מוקפד  הלבוש  קוד  כי  לזכור 
ביותר במקום – על גברים להגיע 
וז'קט  עניבה  מכופתרת,  בחולצה 
ערב  בשמלת  להגיע  נשים  ועל 
ניתן  לא  אלגנטית.  בחליפה  או 
או  ג'ינס  עם  למסעדה  להיכנס 

נעלי ספורט.
לחוויה  מוכנים  אתם  אם  אז 
מחזמר/ לבחור  ניתן  הגדולה 
מהרשימה  לבחירה  מחזה 
מיס  האופרה,  פאנטום  הבאה: 
סייגון, עלובי החיים, 39 מדרגות, 
הבחורים מג'רזי )ישיבה בקטגוריה 

הראשונה באולם(.
מנות   3 כוללת  הערב  ארוחת 

ושמפניה.

אופן הגעה:

תחנת רכבת תחתית סמוכה: 
Green Park

מפת האזור:

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה לנכים. יש להודיע מראש.

תאריכים ושעות כניסה:
ההצגות: שני - שישי - הצגת ערב
הארוחה: שני - שבת 17:30-22:00

יום ראשון: 19:00-22:30

מחירים וסוגי כרטיסים:

החל מ- 145 ליש"ט

Thames Dinner Cruise | הפלגה וארוחה על התמזה

כשהשמש  הדמדומים,  בשעת 
לונדון,  עוטה  למים,  נושקת 
השוקקות  הערים  אחת 
מראה  בעולם,  והסוערות 
עברו.  ימים  של  ורומנטי  נינוח 
לחוות  יותר  טובה  דרך  אין 
מעל  מאשר  העיר  של  זה  פן 
פני קו המים של נהר התמזה, 
השיט  מספינות  אחת  על 
המרשימות המשייטות במימיו.

יכולה  היוקרתית  ההפלגה 
של  השיאים  אחד  להיות 
מציעה  היא  בלונדון.  ביקורכם 
אווירה  של  קסום  שילוב 
נפלאות  מנות  אקסקלוסיבית, 
ההפלגה  שף  ידי  על  המוכנות 
וכמובן  עצמה  הספינה  על 
מראה קו הרקיע המרהיב ביופיו 

של העיר בעת שקיעה. 

משקה  לכם  יוצע  בכניסה 
ארוחת  מכן  ולאחר  פתיחה 
חיה  במוזיקה  המלווה  הערב 
מהמעלה  מוזיקלי  הרכב  של 
בת  הארוחה  לאחר  הראשונה. 
פיוז'ן בריטי  ה-4 המנות בסגנון 

בסופה,  חם  ומשקה  מודרני 
לרחבת  האורחים  מוזמנים 
הריקודים לרקוד לצלילי הרכב 
הבית, מה שמשלים את החוויה 
ומרגש  מהנה  מלכותי,  לערב 

במיוחד.

שעות  כ-3  נמשכת  ההפלגה 
האתרים  פני  על  וחולפת 
כגון  בעיר  והיפים  החשובים 
הפרלמנט  בתי  לונדון,  מצודת 
להתרשם  ומאפשרת  בן  והביג 
שונים  ומהיבטים  מהאטרקציות 
לא  שעוד  באופן  העיר  של 

חוויתם בעבר.   

החבילה  את  לשדרג  ניתן 
אשר   VIP לחבילת  הקלאסית 
החוויה  את  להביא  מאפשרת 
לכם  ולתת  חדשים  לשיאים 
אחד  לערב  אם  גם  הרגשה, 
משפחת  בני  שאתם  בלבד, 
המלוכה: החל משולחן במיקום 
הטוב ביותר בספינה, שמפנייה 
עלית,  יינות  פתיחה,  כמשקה 
ועוד.  הארוחה  להשלמת  ליקר 
להתענג  לכם  בא  אם  בין 

ולהתפנק עם חברים או לסעוד 
יחדיו באווירה ייחודית ורומנטית, 
ההפלגה תספק לכם הזדמנות 
ליצור זיכרון מתוק ובלתי נשכח 

מהטיול. 

בסוף הארוחה, מוזמנים 
האורחים לרחבת הריקודים 
לרקוד לצלילי מוזיקה חיה

אופן הגעה:

תחנת רכבת תחתית סמוכה:
Embankment

מפת האזור:

נגישות נכים:

האטרקציה נגישה לנכים.

תאריכים ושעות כניסה:

כמעט כל השנה. עלייה לספינה בשעה 19:30

מחירים וסוגי כרטיסים:

מבוגר: החל מ- 87 ליש"ט
אין כניסה לילדים

זה  ובצינוק או אולי באקווריום,  אחרי שהייתם בגלגל הענק 
סיפון  על  לעלות  התמזה,  גשר  את  בקלילות  לחצות  הזמן 

הספינה ולאפשר לעצמכם להתפנק אחרי יום עמוס.

https://goo.gl/maps/DCr7D

https://goo.gl/maps/nr5gT

www.ticketim.co.il www.ticketim.co.il
ticketip! ticketip!03-5663120 03-5663120

https://goo.gl/maps/DCr7D
https://goo.gl/maps/nr5gT
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Ronnie Scott's Jazz Club | מועדון הג'אז של רוני סקוט

רוני סקוט אפוף נוסטלגיה וברגע 
שתכנסו, תחושו כאילו נשאבתם 

לסרט קלאסי משנות ה-50.

למזמינים כרטיסים – התכוננו ללילה ארוך ומסעיר במיוחד, 
 22:00 השעה  סביב  להתחמם  מתחילים  שהעניינים  מאחר 

והסשן נמשך לעיתים עמוק אל תוך הלילה!

קיומו  שנות  מ-50  ביותר 
האגדי  הג'אז  מועדון  הספיק 
ענקי  לארח  סקוט  רוני  של 
ואלה  דייויס  מיילס  כמו  ג'אז 
ידועים  ומוזיקאים  פיצג'ראלד 
כמו טום וויטס וג'ימי הנדריקס 
בהופעתו האחרונה לפני מותו. 

המועדון  הוציא  הקמתו  מאז 
הופעות  אלבומי  עשרות 
בכמויות  שנמכרו  חיות 
את  לבסס  והצליח  מסחריות 
ביותר  החמה  כזירה  מעמדו 
בתחום.  המובילים  למוזיקאים 

ההצלחה של המועדון חוצה מדינות 
וחובבי  הז'אנר  ואוהבי  ויבשות, 
יוכלו  לא  פשוט  הם  באשר  מוזיקה 
להרשות לעצמם לוותר על ערב כזה. 
גווניו  כל  על  ג'אז  מגיש  המועדון 
גם  במקום  למצוא  וניתן  וסוגיו, 
מחווה  ערב  כגון  מיוחדים,  ערבים 
למוטאון, וכן שילובים מעניינים עם 
פאנק, מוזיקה ברזילאית ועוד. פעם 
הבית,  הרכב  לבמה  עולה  בשבוע 
וזו חוויה בפני עצמה: מדובר בנגנים 
אשר  וזמרת  הראשונה  מהשורה 

המגזין  ידי  על  מכבר  זה  הוכתרה 
הווקליסטיות  כאחת  אאוט"  "טיים 
הביקוש  בבריטניה.  ביותר  הטובות 
המקומות  ומספר  גבוה  להופעות 
להזמין  מומלץ  לכן  ביותר,  מוגבל 
האפשר.  ככל  מוקדם  כרטיסים 
במועדון מתקיימים אירועים של עד 
ממוקמת  והבמה  בלבד  איש   250
מהשולחנות  ספורים  סנטימטרים 
שבהחלט  מה  הראשונה,  שבשורה 
מוסיף לחוויה הייחודית והאינטימית 
שהמקום מציע למבקריו. רוני סקוט 
שתכנסו  וברגע  נוסטלגיה  אפוף 
נשאבתם  כאילו  תחושו  בדלתותיו 
החל  ה-50.  משנות  קלאסי  לסרט 
ידי  על  המוארת  מהאפלוליות 
את  שופכת  אדמדמה אשר  תאורה 
אורה החם על הבמה וכלה בתמונות 
מוזיקליות  ואגדות  ג'אז  ענקי  של 
על  התלויות  במועדון  שהופיעו 
באופן  מעוצב  כאן  הכל   – הקירות 
 - ספק  ואין  החוויה.  את  שמעצים 
זה עובד. רוני סקוט הוא ללא ספק 
הג'אז. של  המיתולוגיה  תמצית 
מרכז  בסוהו,  נמצא  המועדון   
ובהחלט  לונדון,  של  הלילה  חיי 

מצדיק את מיקומו. האלכוהול ברוני 
המדהימה  למוסיקה  רק  שני  סקוט 
ידוע  והמועדון  אדיר  המגוון  במקום. 
המיוחדים  בקוקטיילים  במיוחד 
וברשימת  הצוות  מתמחה  בהם 
ואף  ניתן  האטרקטיבית.  היינות 
לפני  במקום  ולסעוד  לשבת  מומלץ 
ההופעה, ולהתחיל להיכנס לאווירה. 

אופן הגעה:

תחנת רכבת תחתית סמוכה: 
Tottenham Court/ Leicester Square

מפת האזור:

נגישות נכים:

נגיש לנכים מלבד הבר בקומה העליונה.

תאריכים ושעות כניסה:

מתחיל  המרכזי  המופע  השבוע.  ימות  כל 
לרוב ב-20:30.

*אין כניסה לילדים מתחת לגיל 14
**אין כניסה בכפכפים או מכנסים קצרים

מחירים וסוגי כרטיסים:

מחיר סטנדרטי לאדם: 52 ליש"ט
המחיר משתנה בהתאם למיקום באולם ובהתאם להופעה

https://goo.gl/maps/ro8tJ

www.ticketim.co.il
ticketip! 03-5663120

חבילות יעדים לאירופה | חבילות לטיולי משפחות 
חבילות לנוסע העסקי | חבילות VIP | חבילות ספא
להופעות       חבילות   | ספורט  לאירועי  חבילות 
ועוד  | קלאסיות  חבילות   | לפסטיבלים  חבילות 

בפעם הבאה רוכשים בטיקטים 
גם טיסות, מלון והעברות!

כי בטיקטים המחירים והשירות 
הם ללא תחרות!

אהבתם את האטרקציות? 
נהניתם מהשירות?

| 03-5663120www.ticketim.co.il

https://goo.gl/maps/ro8tJ


15

תחבורה

אבל  הפס,  את  לקנות  אם  התלבטנו  בהתחלה  דן,  "הי 
כשהגענו ללונדון וראינו תור של שעה וחצי בקופות רצינו 
לנשק אותך! תשיג לנו כזה גם לפריז!" בטי, קריית מוצקין

לקוחות 
ממליצים!

פס רכבת תחתית
להגיע  ביותר  הטובה  הדרך 
מנקודה לנקודה בלונדון היא 
ברכבת  בנסיעה  ספק  ללא 

התחתית. 
ברחבי  פזורות  תחנות  מאות 
רכבות  מאות  ובהן  העיר, 
המסיעות מיליוני נוסעים מדי יום. 
 1 )אזורים  לונדון  מרכז  את 
בקלות,  לחצות  ניתן  ו-2( 
וביעילות באמצעות  במהירות 
תוכלו  וכך  תחתית  רכבת 
אם  גם  לאתר,  מאתר  להגיע 
אלה אינם סמוכים גיאוגרפית 
לא  מאיתנו  )ומי  לזה  זה 
ורצה  המילניום  בגלגל  ביקר 
לשופינג  ממנו  להמשיך 
מה  סטריט?(.  באוקספורד 
מבוך  כמו  בהתחלה  שנראה 
וקישורים,  תחנות  קווים,  של 
למערכת  במהרה  הופך 
כך שבדרך  ופשוטה,  הגיונית 
שניים  או  ביקור  תוך  כלל 
כבר  התחתית  ברכבת 
תרגישו כמו לונדונים אמיתיים 
בטבעיות  לאוויר  ותשחררו 
משפטים כמו "פשוט נוסעים 

סטריט  בייקר  עד  בג'ובילי 
לבייקרלו".  מחליפים  ושם 
ומאמץ,  זמן  לכם  לחסוך  כדי 
מראש  לרכוש  ביותר  מומלץ 
התחתית.  לרכבת  כרטיסים 
פס יומי או שבועי ימתינו לכם 
ותוכלו  למלון  הגיעכם  עם 
לאורך  שימוש  בהם  לעשות 
נפשכם.  כאוות  התקופה 
בעמידה  יקר  זמן  תחסכו  כך 
בתורים ברכבת התחתית )ואין 
מהמלון  מלצאת  יותר  מרגיז 
נמרצים ומלאי אנרגיה רק כדי 
לגלות תור של 50 דקות בתא 
הכרטיסים של תחנת הרכבת 
ובעיות  אליכם(  הסמוכה 
כל  להרוס  שיכולות  תפעול 

חופשה.

    מחירים וסוגי כרטיסים

    פס יומי )אזורים 1-2( 11 ליש"ט
    פס יומי )אזורים 1-6( 20 ליש"ט

 
    פס שבועי )אזורים 1-2( 37 ליש"ט

    פס שבועי )אזורים 1-6( -
    מחיר למבוגר: 70 ליש"ט

    מחיר לילד: 35  ליש"ט

העברות נמל תעופה
ההרגשה  את  מכירים  אתם 
– מתחילים את החופשה לה 
ואחרי טיסה  כל כך חיכיתם, 
מהטרמינל  יוצאים  ארוכה 
ומתחילים לראות איך מגיעים 
עם  ציבורית  לעיר. בתחבורה 
כל המזוודות? במונית עם נהג 
ומה  לכם?  נראה  ממש  שלא 
עד  לתשלום  הנכון  המחיר 

המלון?

לכם  עוזרים  בטיקטים  אנו 
להתחיל את החופשה שלכם 
להזמין  תוכלו  ימין.  ברגל 
נוחים  ובמחירים  מראש 
שימתין  נהג  עם  רכב  ביותר 
שמכם  עם  שלט  עם  לכם 
עם  יסייע  היציאה,  בשער 
מנמל  אתכם  ויביא  המטען 
התעופה ישירות לבית המלון. 
ידוע מראש, המסלול  המחיר 
תוספות  ואין  משתנה  לא 
והפתעות. כל מה שנותר לכם 
הוא להתרווח במושב וליהנות 
מהתחלה מפנקת של חופשה 

נפלאה.

www.ticketim.co.il

ברומא התנהג כמו רומאי, אבל בלונדון... 
אל דאגה, אין צורך לחייך בנימוס קר, 
להתהלך בדממה מוחלטת במוזיאונים, 

ולהתנהג באיפוק בריטי מנוכר.
משתגעים על לונדון עם טיקטים

 והופכים את החופשה לטרוף שיחזיר אתכם לארץ 
צרודים מרוב צעקות וצחוק!

 

לפרטים פנו אל מוקד טיקטים בטלפון או באתר

לונדון?

על משתגעים 

פרטים בעמוד 19 <<
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לפריז יש קברטים, לווינה יש אופרה, אך לונדון זכתה בפרס הגדול – תיאטרון! בהחלט 
או  במחזמר  לפחות  אחד  ביקור  ללא  שלמה  תהיה  לא  בלונדון  שנסיעה  לומר  ניתן 
בהצגה. לא מדובר כאן בהצגות שאנו מכירים בארץ, אלא בהפקות מדהימות, עתירות 
אפקטים מיוחדים, סאונד מדהים ושחקנים מהשורה הראשונה. כל מחזמר והצגה הם 
אתם  אם  בין  מיוחד.  למשהו  שלכם  הטיול  את  שתהפוך  במהרה,  תשכח  שלא  חוויה 

נוסעים עם ילדים, לסוף שבוע רומנטי או עם חברים, תוכלו למצוא משהו לטעמכם.

ואם כבר בוחרים הצגה, אז למה לא לשדרג את החוויה וליהנות מקומבינציות ארוחת 
בלונדון  מיטב המסעדות  עבורכם את  טיקטים? אספנו  והופעה המיוחדות של  ערב 
בעסקה נפלאה של כרטיסים מצוינים להצגה וארוחה מדהימה במסעדה לבחירתכם. 
המבקרים.  ביקורות  על  רציף  באופן  עוקבים  ואנו  נציגנו  על  נבדקו  המסעדות  כל 

ההנאה מובטחת והמחירים מ-ע-ו-ל-י-ם! 
אז כל מה שנותר כעת הוא לבחור מבין המגוון העצום את מה שמתאים לכם ולהתכונן!

  Musicals & Shows | מחזות זמר והצגות

מלך האריות
הפקה מרהיבה זו, החוגגת כעת את שנתה ה-15 על הבמה, נערכת על רקע מישורי 
הסרנגטי המלכותיים והקצב המדבק והממכר של אפריקה. סיפורו של סימבה, גור 
האריות המלכותי, ומסעו האפי למלא את גורלו כמלך הסוואנה, מתפוצצים בחגיגה 
ונפלאה  אהובה  ומוזיקה  תקדים  חסרי  מיוחדים  אפקטים  צבעים,  של  מדהימה 

שהופכים כל דקה בתיאטרון לחוויה בלתי נשכחת.

פנטום האופרה
המחזמר המכשף והבלתי נשכח של אנדרו לויד וובר מפיח חיים בסיפור האהבה 
תקדים  חסרי  מיוחדים  ואפקטים  מרהיבה  תפאורה  באמצעות  והאלמותי  האגדי 
בהיסטורית התיאטרון. במחשכי המעמקים שתחת הפאר וההדר של בית האופרה 
של פריז, חי הפאנטום. בעוד הוא מתבייש במראהו החיצוני ומטיל אימה על באי 
האופרה, האהבה שהוא מרגיש כלפי אהובתו ובת חסותו כריסטין חזקה כל כך עד 

שאפילו ליבה אינו יכול להתנגד.

מאמה מיה
כלה, אם, שלושה אבות אפשריים ולהקת בנות מזדקנת, מניעים יחדיו את הסיפור 
המצחיק עד דמעות על אהבה והשלמה עם העבר. מאמה מיה, שעלילתה ממוקמת 
על אי גן עדן יווני, הוא אחד ממחזות הזמר הטובים ביותר לבילוי ערב של כיף אמיתי 

לצליליהם האלמותיים של להיטי להקת אבבא.

Miss Sigon
היא   – וכריס  קים  הטרגי של  סיפור אהבתם  להחמיץ!  אסור  הזו  את הקלאסיקה 
יפהפייה וייטנאמית והוא חייל אמריקאי – על רקע ימיה האחרונים של דרום וייטנאם. 
האוהבים הצעירים נקרעים זה מזו עקב מאורעות המלחמה וכיבוש דרום וייטנאם על 

ידי הצפון. האם יצליחו להתאחד בשנית? האם האהבה תגבר?

מותחן
ג'קסון, הוא רטרוספקטיבה  המחזמר מותחן, עם הלהיטים הקלאסיים של מייקל 
 I Want You אנרגטית של הקריירה של מלך הפופ. המחזמר כולל את המגה-להיטים

Back, Billie Jean, Bad, Earth Song ורבים אחרים.

המרשעת
של  והדמויות  הסיפורים  אל  החוזר  התהילה  עטור  הרומן  על  המבוסס  המחזמר, 
הקוסם מארץ עוץ, מביא את סיפורה המדהים של חברות בלתי אפשרית, ויחד עם 

זאת עמוקה, בין שתי נערות הנפגשות לראשונה בבית הספר לקוסמים.
האחת גלינדה הטובה והשניה המכשפה הרעה מהמערב, אך במהלך ההצגה תגלו 
שהרעה אינה מרשעת כפי שנדמה, ואילו הטובה אינה טהורה כפי שחונכנו לחשוב.

בין  ההופעה  במהלך  עוברות  הדמויות  האריות  במלך 
השורות של הרחבה. זוהי חוויה לשבת באזור זה, בעיקר 

למי שנוסע עם ילדים.

הסצנה  במיוחד  מפורסמת  האופרה  בפנטום 
של הנברשת הנופלת. רואים אותה טוב במיוחד 

מהיציע הראשון.
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הבחורים מג'רזי
בואו לגלות את סיפורם האגדי של חבורת הנערים ממעמד הפועלים, המתגוררים 
בצד הלא נכון של השכונה, והפכו לאחת מתופעות הפופ הגדולות של כל הזמנים 
 Oh What a Night, Can't :פרנקי ואלי וארבע העונות! בין הלהיטים של המחזמר –

.Big Girls Don't Cry-ו Take My Eyes Off You

עלובי החיים
עונתו  את  השנה  חוגג  בעולם,  ביותר  והוותיק  הפופולארי  המחזמר  החיים,  עלובי 
ה-27. סיפור אהבה ונקמה אגדי ומרגש, המתרחש על רקע המהפכה הצרפתית, 

הופך למציאות באמצעות מוזיקה מדהימה ומשחק מרהיב.

The Book Of Mormon
ומאט  פארקר  טריי  פארק,  סאות'  של  מהיוצרים  משותפת  יוזמה  הוא  זה  מחזמר 
סטון, והיוצר של Avenue Q, רוברט לופז. המחזמר שזכה ב-9 פרסי טוני וגראמי, 
כולל המחזמר הטוב ביותר, עוקב אחר סיפורם של שני נערים מורמונים הנשלחים 

למשימה במקום רחוק מאוד מסולט לייק סיטי.

בילי אליוט
רקדן,  להיות  ילד החולם  על  והמרגש  סיפורו הדרמטי, המצחיק  הוא  בילי אליוט 
הנערך על רקע שביתות הכורים בבריטניה של שנות ה-80. גרסת הבמה של בילי 
אליוט, המבוססת על הסרט האגדי משנת 2000, מתייחדת בטוויסט חדש ובמוזיקה 

פנטסטית של אלטון ג'ון.

הקומיטמנטס
הקומיטמנטס, הרומן הנמכר ביותר של רודי דויל, הוא כעת מחזמר באורך מלא, 
המספר את סיפורו של ג'ימי ראביט, חובב מוזיקה ממעמד הפועלים, המצליח באופן 
מדהימה  ללהקה  אחרים  וחברים  חובבנים  מוזיקאים  של  חבורה  לאחד  צפוי  לא 

ולמופע הטוב ביותר שנראה בדבלין מאז ומעולם.

סטומפ
יותר  ומצחיקה  סטומפ, חוגג את שנתו ה-11 בלונדון, עם הופעה קצבית, מהירה 
מתמיד. מופע עטור פרסים זה מדבר לקהל בשפה האוניברסלית של קצב, קומדיה 
וריקוד. שמונת חברי הלהקה נעזרים בכל דבר אפשרי – מצתי זיפו, שקיות פלסטיק, 

פחי אשפה ואפילו כיורי מטבח – כדי לייצר קצב ואווירה מפוצצים!

מטילדה
מטילדה הוא מחזמר מכשף חדש, שעבור העלאתו לבמה התאחדו מיטב הכותבים, 
המלחינים והבמאים בסצנת התיאטראות של הווסט אנד של לונדון. המחזמר מתאר 
את סיפורה מעורר ההשראה של ילדה, שמבעד לאנרכיה של הילדות ובאמצעות 

כוח הדמיון, מעזה ומצליחה לשנות את גורלה.

Once
מחזמר זה, המבוסס על הסרט האהוב זוכה האוסקר, הוא חגיגה של אהבה, חברות 
ומוזיקה. כאשר אמן רחוב אירי ואם צ'כית צעירה נפגשים דרך אהבתם המשותפת 
למוזיקה, כתיבת השירים המשותפת מציתה ביניהם קשר עמוק ומשמעותי, שאיש 

מהם לא ציפה לו.

צ'רלי בממלכת השוקולד
והמוזר,  וונקה המופלא  לבית החרושת לשוקולד  זהב  זוכה בכרטיס  צ'רלי  כאשר 
נקראת לפניו ההזדמנות הבלתי חוזרת לזלול את כל הממתקים עליהם הוא תמיד 
חלם. אך מעבר לשערי המפעל ממתינה הפתעה מדהימה, בעוד חמשת הזוכים 
המאושרים מבינים כי בין המטעמים הנפלאים לא הכל מתוק כפי שנדמה בתחילה...

סיפורי רוחות
לא לכל אחד – אך בהחלט לחובבי הז'אנר של רוחות הרפאים, העל טבעי ולמכורים למתח ואימה! 
80 דקות בהן תשבו על קצה המושב, תצרחו בפחד ותרגישו את האדרנלין זורם בכל העורקים. מחזה 
ויגרמו ללבכם  זה משלב אפקטים מרהיבים, עלילה מותחת והרבה-הרבה הפתעות שיקפיצו אתכם 
להחסיר פעימה )או שתיים(. מיועד לבני 15 ומעלה ולאלה מכם שאינם מוטרדים בקלות. ראו הוזהרתם...

The Book Of Mormon - זוכה תשעה פרסי טוני לשנת 
סטון  ומאט  פארקר  טריי  של  היוצר  מבית   ,2011

)סאות'פארק(, המחזמר המצחיק ביותר בעולם!

סטומפ הוא חוויה אמיתית, והוא מתאים במיוחד למי שנוסע 
עם ילדים, שיוכלו ליהנות גם בלי להכיר את השפה.
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Memphis
מהמועדונים המחתרתיים של ממפיס ב-1951, מגיע מחזמר ססגוני ומלא ריקודים, 
משני  המגיעים  וזמרת  די.ג'יי  בין  אסורה  ואהבה  תהילה  של  סיפור  סביב  הסובב 

עולמות שונים... צחוק, רגש והרבה רוק'נרול!

Cats
אחד ממחזות הזמר הידועים והמוצלחים ביותר בהיסטוריה של לונדון וברודווי

)הופיע ברצף כ-20 שנים!!( מתאר את סיפורה של להקת חתולים שמחליטה מדי 
שנה על חתול אחד שיזכה להיוולד מחדש ולחזור לחיים חדשים.

Shakespeare in Love
מרוד  בעוני  חי  חדש,  ללהיט  נואשות  הזקוק  וצעיר  מבטיח  מחזאי  שייקספיר,  וויל 
ומיוסר על ידי מחסום כתיבה. המוזה מגיעה, איך לא, בצורת אהבה חדשה – ויאולה 
דה לספס, בת אצילים צעירה, שובה את דמיונו ואת כמיהתו של שייקספיר הצעיר. 
ובעצמה,  בכבודה  אליזבת  המלכה  כולל  כולם,  את  מעסיקה  האסורה  האהבה 
ומהווה את השראתו של שייקספיר לכתוב את סיפור האהבה הגדול של כל הזמנים, 
הלוא הוא רומיאו ויוליה. שייקספיר מאוהב הוא מחזמר חדש, רענן וקצבי, קומדיה רומנטית נפלאה 
המבטיחה לשגר את הקהל הישר אל לונדון של ימי הביניים, עם הצבעים הנועזים, המוזיקה הבלתי 

נשכחת וסיפור האהבה הנוגע ללב.

Dirty Rotten Scoundrels
נוכלים עם סגנון הינו מחזמר חדש המבוסס על סרט עם שם זהה.

זהו סיפורם של שני נוכלים מתחרים הפועלים בריביירה הצרפתית. הצמד מחליט 
לאחד כוחות ולהונות יחדיו את הנשים העשירות השוהות בריביירה. עם הזמן הם 

יגלו כי במשחק הזה אין מקום לשניהם...

Kinky Boots
של  בניצוחה  המצליח,  הקולנוע  וסרט  הספר  על  המבוסס  פרסים  עטור  מחזמר 
איקונת הפופ סינדי לאופר מגיע ללונדון! צ'רלי פרייס יורש את מפעל הנעליים של 
אביו שניה לפני פשיטת רגל. בעזרתה של לולה, מלכת דראג צבעונית ומעניינת, 
הופך את המפעל להצלחה מסחררת. בואו לראות את צ'רלי ולולה על במות לונדון!
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Let It Be - The Musical
המחזמר מעלה את השירים האל-מותיים של להקת הרוק'נרול המצליחה בכל הזמנים 
וידיאו, המחזמר מספר את סיפור ההצלחה המטאורי החל  - הביטל'ס! בשילוב קטעי 
שהפיקו  המופת  יצירות  ועד  ה'ביטלמאניה'  שיא  דרך  בליברפול,  הצנועה  מההתחלה 
מאוחר יותר. המחזמר כולל מעל ל-20 שירי ביטל'ס, שמבוצעים יחד ע"י מוזיקאים שנבחרו 

בחירה קפדנית. חוויה מהנה לכל חובבי המוזיקה בכלל ולחובבי הביטל'ס בפרט!

Photograph 51
ההזדמנות שלכם לראות כוכב הוליוודי נוצץ על הבמה בלונדון! ניקוד קידמן בכבודה ובעצמה 
מככבת על הבמה בווסט-אנד בדמותה של רוזלינד פרנקלין, האישה שפיצחה את צפון הדי.
אנ.איי וחשפה את סודות החיים! האם רוזלינד יודעת עד כמה יקרת ערך התמונה שבידה? 
תמונת הדי.אנ.איי צולמה באמצעות קרני רנטגן ולמרות שבתחילה לא ידעה זאת, היא אוחזת 
את סודות החיים עצמם ובידי המדענית הידע לפענח את המסתורין. עם מדענים מוכשרים 
אחרים המחפשים כולם את התשובה לשאלה החשובה, נותר רק לראות מי יהיה הראשון לצאת בהכרזת הניצחון 
וחשוב יותר – מי הראשון שיבין באמת את התגלית. המחזה המדהים צילום 51 מעמיד בפני הצופה מספר שאלות 

חשובות, ואולי החשובה מכולן – מה אנו מקריבים ברדיפה אחר תגליות מדעיות, אהבה ומקום בהיסטוריה?

Bend It Like Beckham
המחזמר הבריטי הוא גרסת הווסט אנד המצחיקה והפרועה לסרט הפולחן האהוב העוסק בשבירת 
גבולות, אי הסכמה למוסכמות, חוסר נכונות לצפות מהצד וכמובן, הבקעת הגול הגורלי! ג'ס צריכה 
עוד זמן. היא עומדת בפני ההחלטה החשובה בחייה: האם לרצות את משפחתה ולצאת למסלול 
הרגיל של אוניברסיטה -קריירה -חתונה או להגשים את חלומה ולצאת במסע בעקבותיו של הכוכב 
של  עולם  תמים  משחק  בזמן  מתגלה  המוכשרת  הכדורגל  שחקנית  כאשר  בקהאם.  דיוויד  שלה 
אפשרויות נפתח בפניה, אך כאשר מגיע יום החתונה ההודית המסורתית של אחותה היא עצמה צריכה לבחור את דרכה.

Gypsy
אל תחמיצו את אימלדה סטונטון במחזמר המרהיב Gypsy, המחזמר שנכנס כבר מזמן לפנתיאון 
שלו  הראשונה  שבהרצה  לאחר  ונוצצת,  חדשה  בהפקה  בלונדון  לווסט-אנד  והגיע  בברודוויי 
נמכרו כל הכרטיסים מראש. המחזמר מבוסס על זיכרונותיה של ג’יפסי רוז לי, אמנית הבורלסק 
האגדית, ומספר את סיפורן של מאמה רוז ושתי בנותיה, בייבי ג’ון ולואיז, החוצות את אמריקה 
לאורכה ולרוחבה עם מופע הוודוויל המשפחתי שלהן. אך הזמנים משתנים, הקהל דורש דברים 

שונים ולשתי הנערות הצעירות יש רצונות ושאיפות משלהן, כך שחייה של מאמה רוז לא ישובו להיות כשהיו.
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Beautiful The Carole King Musical
הקהל והמבקרים כאחד מרעיפים שבחים על המחזמר המרענן והמרגש המספר את 
כך.  כל  האהובים  והלהיטים  השירים  דרך  קינג  קארול  השירים  כותבת  של  סיפורה 
בואו להכיר את קארול, שלפני שזכתה לתהילת עולם הייתה ילדה רגילה עם כישרון 
בלתי רגיל. קארול פלסה את דרכה בעולם המוזיקה הקשה וכבר כנערה מכרה את 
הלהיט הראשון שלה: Will You Love Me Tomorrow. בשנות העשרים לחייה כבר הייתה 
סלבריטאית עם בעל חלומות וקריירה שכללה כתיבת שירים לכל האמנים הגדולים, אך את קולה האמיתי 
מצאה קארול רק כאשר חייה הפרטיים המושלמים החלו להיסדק. המחזמר ביוטיפול מביא את סיפורה 
האמיתי של קארול קינג וחולף על פני הלהיטים שהפכו לפס הקול של דור שלם, עם אינספור קלאסיקות 

.You Make Me Feel Like a Natural Woman, Up on the Roof, Locomotion כגון

Lord of the Dance Dangerous Games
 Lord of לאחר שכל ההופעות בהפקת הווסט אנד של המופע הבינלאומי המצליח

the Dance אזלו בכל ערב, הוחלט לצאת להפקה חדשה בשנת 2015.
לורד אוף דה דאנס הוא מופע הריקוד המצליח בעולם. עם צוות רקדנים ורקדניות 
מהשורה הראשונה, נגנים מדהימים, כוריאוגרפיה מדויקת ומרשימה ועכשיו גם עם 
אפקטים ותלבושות שטרם נראו! הביקורות מהללות את המופע החדש שמדי ערב 
מצליח למלא אולמות ולהרטיט את לבבות הצופים. הצטרפו אלינו לחוויה בלתי נשכחת המשלבת 

מסורת אירית מפוארת עם המילה האחרונה של הווסט אנד הלונדוני!

American Idiot / אמריקן אידיוט | Green day / גרין דיי
המחזמר הנפיץ וזוכה הפרסים מברודוויי נוחת סוף-סוף בלונדון לקראת הקיץ. ובגרסה הבריטית 
תופיע בו לא פחות מאשר פיינליסטית X Factor אמיליה לילי! המחזמר מספר את סיפורם של 
זאת  כל  אסון התאומים,  בעולם שאחרי  בחיים  ייעודם  את  ילדות, המחפשים  שלושה חברי 
לצלילים המוכרים של האלבומים של גרין דיי. המחזמר זכה בשלל פרסים, כולל שני פרסי 
טוני ופרס גראמי בקטגורית המחזמר הטוב ביותר לשנת 2010 וכולל להיטים רבים של גרין דיי.

Cirque du Soleil's Amaluna | קרקס השמש
המופע אמלונה מגיע ללונדון! Amaluna מזמין את הקהל לאי מסתורי הנשלט על 
ידי אלות ומתנהל על פי מחזורי הירח. זהו סיפור אהבה העומד למבחן, בין הבת של 
פרוספרה המלכה ומחזר צעיר ואמיץ. הזוג חייב להתמודד ולהתגבר על מכשולים 

רבים לפני שישיגו אמון הדדי, אמונה והרמוניה.

Lord of the Dance - לידיעת הצופים – מייקל פלאטלי 
שישי  בערבי  בלבד  הופעות  ב-16  להופיע  לשוב  צפוי 
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קומבינציות

החבילה המשפחתית

סיור ברווזים
גלגל המילניום

פארק ת'ורפ
הארי פוטר

מלך האריות
סטומפ

משתה ימי הביניים
הצינוק של לונדון

האקווריום של לונדון
ריפליז – האמינו או לא!

!Scream מדאם טוסו – כולל

מחיר למבוגר: 445 399 ליש"ט  |  מחיר לילד )עד גיל 12(: 399 345 ליש"ט

האטרקציות הכיפיות, 
המטורפות ומשוגעות 

של לונדון!

דאגו לבקש מסוכן המכירות, שוברים פתוחים לאטרקציות 
האפשריות )שלא מחייבים אתכם לתאריך / שעה מדוייקים(.

www.ticketim.co.il

ברומא התנהג כמו רומאי, אבל בלונדון... 
אל דאגה, אין צורך לחייך בנימוס קר, להתהלך בדממה מוחלטת במוזיאונים, ולהתנהג באיפוק בריטי מנוכר. 
משתגעים על לונדון עם טיקטים והופכים את החופשה לטרוף שיחזיר אתכם לארץ צרודים מרוב צעקות וצחוק!
ענק! ובחיסכון  אחת  בחבילה  לונדון  של  ומשוגעות  המטורפות  הכיפיות,  האטרקציות  כל 
www.ticketim.co.il באתר  או   077-7895803 בטלפון  טיקטים  מוקד  אל  פנו  לפרטים 

לונדון?

על משתגעים 

ticketip! 03-5663120

חבילת ארבעת הגדולים - יש לבחור 4 אטרקציות מתוך הרשימה הבאה:

מאדאם טוסו  
הגלגל הענק  

הצינוק  
האקווריום 

עולמו של שרק

מחיר למבוגר - 70 ליש"ט, מחיר לילד- 57 ליש"ט



 האטרקציות של טיקטים עשו לכם את החופשה?
אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם בנסיעתכם הבאה למגוון היעדים שלנו!

לונדון | פריז | ברלין | ברצלונה | מדריד | פראג | בודפשט | אמסטרדם | רומא | וינה 

האמור בעלון זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין בו כדי להוות לא הצעה ולא הזמנה להציע הצעות, כהגדרתם בחוק החוזים 
)חלק כללי(, תשל"ג – 1973 ו/או בדין הכללי ו/או בכלל, אלא כחומר רקע כללי בלבד. התיאורים המפורטים בעלון זה, האטרקציות 
והמחירים הנקובים, ככל שישנם, נכונים למועד כתיבת שורות אלה בלבד, והינם לשם המחשה בלבד. אין בכל אחד מהתיאורים, 
אטרקציות ו/או המחירים הנקובים כדי לחייב את חברת אייטרוול בע"מ, בעלת אתר "טיקטים" בכל דבר ו/או עניין ו/או בכלל.
האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למעוניין במי מהאטרקציות המפורטות בעלון ואינו מהווה בשום צורה שהיא 
תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המידע המובא בעלון זה נאסף על ידי עורכי העלון, ממקורות ומספקים 
מהימנים. כמו בכל תחום, גם בענף התיירות דברים משתנים: שעות פתיחה, פעילות אטרקציות, תוכנייה, מחירים וכיו"ב. אנו עושים 
כל מאמץ לבדוק ולהציג נתונים נכונים ככל הניתן. האמור בעלון אינו מהווה אסמכתא ו/או אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע 
האמור. אייטרוול בע"מ ומי מטעמה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרמו מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
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