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11/16/10 - Londoni Állatkert, Sherlock Holmes Múzeum ? London nevezetességei 5. rész

? Londoni Állatkert (London Zoo)
A londoni királyi parkoknak egyikében, a Regent's Parkban található a Londoni
Állatkert (London Zoo), amely a világ leghíresebb és legrégebbi tudományos
állatkertje. 1847-ben nyitották meg a látogatók számára, el?tte csak tudományos
céllal üzemelt. Az állatkert jelenleg 700 állatfaj és közel 17 000 állat otthona. Az
állatkertben rendkívül sok egzotikus (Komodó szigetér?l származó sárkánygyík,
galapagosi óriástekn?s), valamint különleges állat (tazmán ördög), és sajnos
néhány kipusztulással is fenyeget? (panda) állat is megtalálható. A Londoni
Állatkert egyes részeiben külön helyszíneket (madárház, elefánt ház, gorilla ház,
pingvin medence) alakítottak ki az egyes állatfajoknak, ahol könnyebben szemügyre
vehetjük ?ket, és lehet?ségünk nyílik az állatok etetésére, valamint
megsimogatására is. Az elmúlt évek során egy, az állatok örökbefogadására
létrehozott központ, és több kiállítás is helyet kapott az állatkertben, köztük a
pillangó paradicsom (Butterfly Paradise), és az afrikai földrészt (Into Africa)
bemutató rész. A jegyvásárlásnál egy plusz opció igénylésével (1.80 font),
lehet?ségünk van, hogy az állatkertet adományunkkal (donation) támogassuk.
Szezontól függ?en (szezon eleje, szezon közepe, téli szezon), a feln?ttjegy ára az
16.20 font és 18.00 font között, a gyermekjegy ára, pedig 13.20 font és 14.20 font
között változik.

• Belép?jegy: A feln?tt és gyermekjegy ára szezontól függ?en
változik.
• Nyitvatartási id?: 10:00 ? 16:00 között (minden nap, kivéve
karácsony napján)
• Megjegyzés: Utolsó belépés a zárás el?tt egy órával.
• GPS koordináták: 51.535299° (szélesség), -0.156834° (hosszúság)
• Cím: ZSL London Zoo, Outer Circle, Regent's Park, London NW1
4RY
• Hivatalos weboldal és jegyvásárlás: ZSL London Zoo
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? Sherlock Holmes Múzeum (Sherlock Holmes
Museum)
A Sherlock Holmes Múzeum (Sherlock Holmes Museum), a Regent's Parktól nem
messze, a Baker Street 221B száma alatt található. A magánkézben lév?
múzeumot, egy non-profit szervezet (Sherlock Holmes International Society)
üzemelteti. Az 1990-ben megnyitott múzeum, Anglia híres mesterdetektívjének
(Sherlock Holmes), és h? társának, kollégájának (Doctor Watson) állít emléket.
Sherlock Holmes dolgozószobája az els? emeleten, Doctor Watson szobája, pedig
a második emeleten található. A múzeumban fellelhet?ek azok az eszközök (pipa,
köpeny, nagyító-üveg, vadászsapka, kémiai felszerelések) amelyek a két detektívet
híressé tették a regényekben és filmekben. Sherlock Holmes, a skót származású író
és orvos, Sir Arthur Conan Doyle szüleménye. Az író történetei közel negyven éven
keresztül, a The Strand Magazine lapjain is megjelentek. Mára Sherlock Holmes lett
a leghíresebb irodalmi alakok egyike, akinek életét és nyomozásait, Guy Ritchie
rendezésében, Jude Law és Robert Downey Jr. (Golden Globe díj) f?szereplésével,
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film formájában is megelevenítették.

• Belép?jegy: feln?tt (6 font), gyermek (4 font, 16 év alatt)
• Nyitvatartási id?: 9:30 ? 18:00 között (minden nap, kivéve
karácsony napján)
• GPS koordináták: 51.5231225° (szélesség), -0.1580078°
(hosszúság)
• Cím: 221B Baker Street, London NW1 6XE
• Jegyvásárlás: Tickets
• Hivatalos weboldal: Sherlock Holmes Museum

Olcsó szállások Londonban ? Magyar kezel?felület, Biztonságos fizetés

? Királyi Csillagvizsgáló (Royal Observatory)
A Greenwich parkban található Királyi Csillagvizsgáló (Royal Observatory), a világ
legismertebb csillagvizsgálója, ami jelenleg múzeumként és planetáriumként (Peter
Harrison Planetarium) m?ködik. Még II. Károly alapította 1675-ben a navigáció
(hajózás) és az id?mérés pontosítására. A 20. század közepéig rendkívül fontos
szerepe volt a naptárak, évkönyvek, csillagászati táblázatok készítésében és az
id?mérésben. A Királyi Csillagvizsgáló Meridián-távcsövét használják a pontos id?
(greenwichi középid?, Greenwich Mean Time, GMT) meghatározására, a távcs?
tengelyét tekintik a földrajzi hosszúság alappontjának.

• Királyi Csillagvizsgáló belép?jegy: Ingyenes a belépés.
• Planetárium belép?jegy: feln?tt (6.50 font), gyermek (4.50 font),
családi (17.50 font)
• Nyitvatartási id?: 10:00 ? 17:00 között (minden nap, kivéve
december 24-26.)
• Megjegyzés: Utolsó belépés a zárás el?tt fél órával.
• GPS koordináták: 51.477041° (szélesség), -0.000193° (hosszúság)
• Cím: Royal Observatory, Blackheath Avenue, Greenwich SE10 8XJ
• Hivatalos weboldal: Royal Observatory
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Olcsó fapados repül?jegyek Londonba ? easyJet, Wizz Air, Ryanair

? Viktória és Albert Múzeum (Victoria and Albert
Museum)
Az 1852-ben alapított, South Kensington kerületében található Viktória és Albert
Múzeum (Victoria and Albert Museum), a világ legnagyobb iparm?vészeti
múzeuma. A múzeum névadója Albert herceg és Viktória királyn? volt. Az 51.000
m2 terület? múzeum gy?jteménye, közel 4.6 millió tárgyat, és 145 galériát tartalmaz.
A gy?jtemény közel 5000 évet nyúl vissza az id?ben, az ókortól egészen napjainkig.
A tárgyak között egyaránt megtalálhatóak, kerámiák, üvegek, textilek, ékszerek,
szobrok, rajzok, fényképek. A gy?jtemény nagy részét a textilek, fényképek, és az
építészettel kapcsolatos tárgyak teszik ki.

• Belép?jegy: Ingyenes a belépés.
• Nyitvatartási id?: 10:00 ? 17:45 között (minden nap, kivéve
december 24-26., pénteken 22:00 óráig tart nyitva)
• Megjegyzés: Utolsó belépés a zárás el?tt 10 perccel.
• GPS koordináták: 51.4949978° (szélesség), -0.1831982°
(hosszúság)
• Cím: Victoria and Albert Museum, Cromwell Road, London SW7 2RL
• Hivatalos weboldal: Victoria and Albert Museum

? Tudományos Múzeum (Science Museum)
A South Kensington kerületében található Tudományos Múzeum (Science
Museum), a világ legnagyobb tudományos gy?jteményével rendelkezik. A
gy?jteményben az orvostudománnyal, iparral, mez?gazdasággal, technikával,
repüléssel, hajózással, és a természettudománnyal kapcsolatos tárgyak találhatóak
meg. A közel 300 ezer kiállított tárgy között megtalálhatjuk a világ els?
g?zmozdonyát, az els? sugárhajtású motort, az els? írógépet, és a genetikában
használt els? DNS molekula modelljét is. A múzeumban több teljes méret?
repül?gép és helikopter mellett, még egy Boeing 747-es utasszállító repül?gép
hajtóm?vét is szemügyre vehetjük. A múzeum rendelkezik egy IMAX 3D mozival is,
ahol a természettel, tudománnyal, és a digitális technológiával kapcsolatos
dokumentumfilmeket vetítik. A múzeumtól nem messze található a
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Természettudományi Múzeum (Natural History Museum).

• Belép?jegy: Ingyenes a belépés.
• IMAX 3D mozi belép?jegy: feln?tt (8 font), gyermek (6.25 font),
családi (18.50 font)
• Nyitvatartási id?: 10:00 ? 18:00 között (minden nap, kivéve
december 24-26.)
• Megjegyzés: Utolsó belépés a zárás el?tt 45 perccel.
• GPS koordináták: 51.4971399° (szélesség), -0.1748588°
(hosszúság)
• Cím: Science Museum, South Kensington, London SW7 2DD
• Hivatalos weboldal: Science Museum
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