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Londres és una barreja d’antic i modern, de calma i
calidesa amb maons vermells, vidre i acer. S’han restaurat
les grans institucions londinenques com el British
Museum, la Torre de Londres, els museus de South
Kensington o la Royal Opera House. S’han creat noves
atraccions com el London Eye i la Swiss Re Tower –amb
el malnom de The Guerkin– que ja formen part de la
silueta urbana, i s’ha tornat a la vida el South Bank i els
antics molls. Tot i això, els visitants que vénen per segona
vegada a la ciutat poden estar tranquils, que encara
continua tenint les seves apacibles i frondoses places, els
parcs i els milers de petites esglésies, pubs i botigues.

Londres actualment pot presumir d’acollir alguns dels
llocs més importants a escala mundial com el Wembley
Stadium (associació de futbol), Wimbledon (tennis),
Twickenham (rugbi) i el Lord’s (criquet). Tots els amants de
l’esport esperen amb ganes el 2012, quan Londres acollirà
els Jocs Olímpics i Paralímpics d’estiu a l’East End de la
ciutat. 

GEOGRAFIA
● Londres és la ciutat més gran d’Europa, un oval
irregular que s’estén més de 50 km. Malgrat tot, el
“Londres Turista” es condensa en la part central de la
ciutat, la zona delimitada per la Circle Line del metro.
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s ● La millor manera de veure la ciutat és en metro
(Tube) i caminant.

POBLACIÓ
● La població de Londres va arribar a uns punts
màxims de gairebé 8,6 milions d’habitants el 1939,
posteriorment hi va haver una davallada demogràfica
lenta fins arribar als 7 milions el 1983. De fet, no ha
estat fins fa poc que ha començat a augmentar altra
vegada, va arribar als 7,5 milions el 2007. Es diu que
augmentarà fins els 8,9 milions l’any 2031.
● El 2008, Londres va rebre més de 26 milions de
turistes. Gairebé 15 milions venien de l’estranger de
vacances, de negocis i per estudiar.
● Londres és una ciutat cosmopolita, amb un 30% de
població de grups ètnics minoritaris.

GOVERN
● Londres està dirigit pel govern central des del 2000,
ja que prèviament, a la dècada del 1980, es va abolir el
Greater London Council.
● La majoria de les decisions a nivell local són
responsabilitat de 32 consellers municipals i de la
Corporació de la Ciutat. 
● Croydon és el districte més gran, amb gairebé
350.000 habitants. The City, que cobreix la zona del
districte financer, és el districte més petit, amb 8.000
habitants.

JOCS OLÍMPICS DEL 2012
● Londres, que ja ho va ser el 1908 i el 1948, serà la
seu dels Jocs Olímpics (27 de juliol–12 d’agost) i dels
Jocs Paralímpics (29 d’agost–9 de setembre) de 2012.
No tan sols es construiran 5 noves ubicacions
importants, sinó que els jocs també seran el
desencadenant de la renovació de l’East End de
Londres, últimament en decadència, i de la millora del
transport públic (www.london2012.com).
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TIME DIFFERENCES

QUAN ANAR-HI

PLAN I F ICAC IÓ ABANS D’ANAR-H I

22 23

Abans d’anar-hi

Londres té un clima temperat. A la primavera (de març a maig) a vegades hi fa sol,
a vegades cau un xàfec, tot i que l’hivern es pot allargar fins més enllà del març.
L’estiu (de juny a agost) és impredictible, dies clars i calorosos seguits de dies
humits i ennuvolats. El juny té l’avantatge que hi ha més hores de sol; els mesos
de juliol i agost són els més calorosos i els més bulliciosos amb les llargues
vacances escolars. Al setembre comença oficialment la tardor, però sovint encara
té restes d’estiu, i és realment a l’octubre quan comença aquesta nova estació; tot i
això, no és fins al novembre que comença a fer fred de veritat. L’hivern (de
desembre a febrer) és bastant suau, sovint hi plou i fa vent, les nevades i els forts
freds no duren gaire. El nostre consell és que estigueu preparats per a qualsevol
eventualitat, porteu diverses capes de roba i un paraigua. Per tenir una predicció
meteorològica amb uns cinc dies d’antelació consulteu: www.bbc.co.uk/weather

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES
6 °C 7 °C 10 °C 13 °C 17 °C 20 °C 22 °C 22 °C 19 °C 14 °C 10 °C 7 °C

Temporada alta Temporada baixa

� Necessari

� Recomanable

� No necessari

Alguns països exigeixen que el passaport estigui
vigent durant un període mínim (normalment almenys
sis mesos) després de la data d’entrada —s’ha de
comprovar abans del viatge.
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Passaport (o Document Nacional d’Identitat si escau) � � � � �
Visat (les normes poden canviar –comproveu-ho abans del viatge) � � � � �
Bitllet d’anada i tornada � � � � �
Vacunes (tètanus i poliomielitis) � � � � �
Documentació sanitària (P23, Assegurança de malalties) � � � � �
Assegurança de viatge � � � � �
Permís de conduir (nacional) � � � � �
Certificat d’assegurança obligatòria � � � � �
Certificat de matriculació � � � � �

GMT
12 migdia

Londres
12 migdia

Alemanya
1 pm

EUA (Costa est)
7 am

Països Baixos
1 pm

Catalunya
1 pm

Londres, a l’hivern, es troba al Greenwich Mean Time (horari del meridià de
Greenwich, GMT), però des del març fins a finals d’octubre és vigent l’horari d’estiu
britànic (BST, és a dir, GMT+1). 

A Espanya

Turismo Británico
Ap. Correos 19205 – 28080 Madrid
turismo.britanico@visitbritain.org
C902 171 181
www.visitbritain.es

A França

Visit Britain
www.visitbritain.fr

QUÈ NECESSITEM

LLOCS WEB
Oficinal Oficial de Turisme de Londres: www.visitlondon.com
Oficina oficial de turisme nacional: www.visitbritain.com
Guia setmanal: www.timeout.com/london
Transport de Londres: www.tfl.gov.uk
Societat del Teatre de Londres: www.officiallondontheatre.co.uk
Informació ferroviària: www.nationalrail.co.uk

OFICINES DE TURISME LOCALS

ASSEGURANÇA DE MALALTIA
Els ciutadans de països de la UE i d’alguns altres països poden rebre assistència
sanitària gratuïta o a un cost reduït, amb la documentació pertinent (Targeta
Sanitària Europea – TSE). Tot i això, es recomana contractar una assegurança de
malaltia privada i és imprescindible per als visitants d’altres països.

Pel que fa a l’assistència sanitària dental, acudiu al dentista d’NHS Direct (0845
4647, www.nhs.uk) més proper. Aproximadament cobren 45 lliures per la consulta i
entre 60 i 70 lliures per un empastament. Aquestes despeses les podeu reclamar,
posteriorment, a la vostra companyia asseguradora.
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FESTES NACIONALS

PLAN I F ICAC IÓ ABANS D’ANAR-H I

1 gen Cap d’Any
Mar/abr Divendres Sant, Dilluns de Pasqua
1r dill de maig Dia del Treballador, festa
nacional
Últim dill de maig Spring Bank Holiday (Festa
Nacional de Primavera)
Últim dill d’agost August Bank Holiday (Festa
Nacional d’Agost)

25 des Nadal
26 des Boxing Day (Sant Esteve)
Gairebé totes les atraccions turístiques tanquen
el dia de Nadal. En altres dies de festa, algunes
obren, però amb un horari reduït. No hi ha unes
normes establertes pel que respecta als horaris
d’obertura dels restaurants i botigues, així que
serà millor que ho consulteu abans.

Gener/febrer

Desfilada de Cap d’Any (1 gener): aquesta desfilada de més de 10.000 artistes de
tot el món (des de Westminster Bridge fins a Berkeley Square) atrau gairebé
500.000 espectadors.
Any Nou xinès (finals gener – principis febrer): dragons humans i petards al Soho i
Chinatown.
Març/abril

Regata universitària (finals març – principis abril): Oxford contra Cambrigde al llarg
de 6,5 km del Tàmesi des de Putney fins a Chiswick Bridge. 
Marató de Londres (3a setmana d’abril): uns 35.000 participants, des d’atletes
coneguts mundialment fins a divertits corredors disfressats, inunden els carrers

des de Blackheath (Greenwich) fins a The Mall davant d’un mar de 750.000
espectadors.
Maig

Baishakhi Mela (mitjan maig): el festival asiàtic més gran d’Europa. Se celebra el
nou any bengalí amb parades de menjar al carrer, desfilades i curses de rickshaws a
la zona del Brick Lane.
RHS Chelsea Flower Show (finals maig): el millor espectacle horticultural del món,
es fa als patis del Royal Hospital a Chelsea.
Juny/juliol

Trooping the Colour (segon dissabte de juny): els guardes passen revista i fan una
desfilada en honor a l’aniversari oficial de la reina. Vegeu la desfilada des de The
Mall.
Campionat de Tennis de Wimbledon (última setmana de juny, primera setmana de
juliol): podeu aconseguir entrades a les taquilles en les primeres rondes, però
només els que han comprat les entrades per endavant podran veure les finals.
BBC Proms (mitjans juliol fins a mitjans setembre): els millors concerts de música
clàssica de Gran Bretanya al Royal Albert Hall durant dos mesos.
Agost

Notting Hill Carnival (cap de setmana festiu de l’agost): el Carib arriba a Londres al
major festival al carrer d’Europa.
Setembre

Festival del Tàmesi: la celebració al riu Tàmesi des de Westminster a Tower Bridge,
culmina amb els focs artificials.
Octubre

Punch & Judy Festival (primer diumenge d’octubre): una celebració típica anglesa al
North Hall del Covent Garden.
Novembre–desembre

Cerimònia d’Obertura del Parlament (finals de novembre a principis de desembre):
pompa i cerimònia en la qual la reina arriba al Parlament dins del Gold State Coach.
Carrera de Cotxes Antics de Londres a Brighton (primer diumenge de novembre):
un gran espectacle a Hyde Park, amb 500 cotxes d’abans del 1950.
L’esdeveniment de motor més antic del món.
Lord Mayor’s Show (segon dissabte de novembre): desfilada de Londres de 800
anys d’antiguitat, des de Mansion House fins als Royal Courts of Justice. Focs
artificials a les 5 de la tarda.
Enllumenat de Nadal (mitjan novembre fins a principis de gener): Regent Street i
Oxford Street brillen amb les últimes creacions lluminoses.

FIRES I FESTIVALS

2524
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PER AIRE

PLAN I F ICAC IÓ COM ARR IBAR-H I/COM MOURE’S

26

Com arribar-hi

Hi ha vols directes a Londres des d’arreu del món. Londres té dos aeroports
principals: el de Heathrow i el de Gatwick, i altres aeroports més petits: el de
Luton, el d’Stansted i el de London City (Docklands). Hi ha connexions ferroviàries a
París i Brussel·les, i bones connexions per carretera als ports del Canal.

Aeroport London Heathrow 

25 km al centre de la ciutat

15 minuts

50–60 minuts

60 minuts

27

PER TREN
Els visitants europeus poden arribar en tren a través de
l’Eurotunnel. Els passatgers que vénen a peu poden utilitzar
els trens Eurostar (C08705 186186; www.eurostar.com),
que ofereixen una connexió directa entre París o Brussel·les i
Londres (Saint Pancras International) en menys de tres
hores. El tren llançadora de l’Eurotunnel (C08705 35 35 35;
www.eurotunnel.com) opera entre Calais, a França, i
Folkestones, a Anglaterra; el trajecte dura aproximadament
35 minuts.

Aeroport London Gatwick 

48 km al centre de la ciutat

30 minuts

90 minuts

65–75 minuts

ALTRES OPCIONS
Els ferris de passatgers i de cotxers que operen des d’Irlanda, França, Bèlgica, els
Països Baixos, Alemanya, Escandinàvia i Espanya (www.ferries.co.uk). Hi ha
connexions ferroviàries directes que uneixen els ports amb Londres. 

Els autocars de llarga distància normalment arriben a l’estació d’autobusos de
Victoria, prop de l’estació principal de Londres Victoria i de la línia de metro
(C08450 130 130; www.nationalexpress.com).

Com moure’s
Vols nacionals Els vols nacionals connecten Irlanda del Nord, Escòcia, Gal·les i
diverses regions angleses amb els principals aeroports de Londres. L’aeroport
London City es troba als Docklands, a uns 10 km del districte financer de The City.

Trens Londres és el centre de la xarxa ferroviària de Gran Bretanya, amb línies que
parteixen de les seves estacions principals –cap al nord, des de King’s Cross; cap al
nord-oest, des d’Euston; cap a l’est, des de Liverpool Street; a l’oest, des de
Paddington; cap al sud-oest des de Waterloo; cap al sud, des de Victoria; i cap al
sud-est, des de Charing Cross. També hi ha una àmplia xarxa ferroviària subterrània
que complementa el metro.

Autobusos Els autobusos de dos pisos vermells de Londres cobreixen els serveis
de la ciutat. Habitualment, a menys que estiguin plens, els autobusos es pararan en
els senyals amb un símbol vermell sobre un fons blanc. En comptes de comprar un
bitllet senzill, compreu una Visitor Oyster Card i així us estalviareu diners. La podreu
utilitzar a tots els metros, autobusos, línies de trens de Docklands Light i tramvies.
Més detalls a www.tfl.gov.uk

Transport fluvial Hi ha disponibles serveis regulars des de Westminster a la Torre
de Londres, Greenwich i els Docklands. Els vaixells turístics són populars i ofereixen
algunes de les vistes més memorables de Londres.

Metro El metro,
underground o tube, és la
manera més ràpida de
moure’s per la ciutat. Hi ha
mapes de les línies a les
estacions, a les andanes i
als trens; les línies tenen
el seu propi nom i el seu
codi de colors. El metro
funciona des de gairebé
les 05:30 del matí fins
aproximadament mitjanit. 

TRANSPORT PÚBLIC

LONDON 020-033.qxd  14/12/09  16:40  Página 26



Westminster Hall, els claustres i la Jewel
Tower, va ser llavors que es va iniciar la
construcció de l’edifici actual.

El principal arquitecte va ser Charles
Barry, tot i que els vistosos tocs
decoratius gòtics són obra del seu
ajudant, Augustus Pugin. Pels volts del
1860, uns 20 anys més tard del que
estava previst i superant en uns 1,4
milions el pressupost inicial, va estar
totalment acabat. La part més coneguda
de l’edifici és la torre del rellotge,
anomenada Big Ben –tot i que si hem de
ser precisos, aquest és el nom de la gran
campana de 13 tones que repica a cada
hora. Quan es fa fosc, hi ha una llum
sobre el rellotge que indica quan hi ha
sessió parlamentària.

L’actual edifici del Parlament està dividit
en dues cambres de debat: la Cambra

dels Comuns, que està integrada pels Membres del
Parlament (MPs) escollits pels britànics i la funció
dels quals és la legislativa, i l’oposició, que
s’encarrega de controlar les accions del govern. Els
membres de la Cambra dels Lords, però, no
s’escullen i la seva funció és examinar la legislació
proposada pels Comuns i també és la Cort
d’Apel·lació suprema del país.

A12D BCromwell Green, Saint Margaret Street
COficina d’Informació 020 7219 3000 (Comuns), 020 7219
3107 (Lords) DEl públic pot assistir a les sessions
parlamentàries JGratis; visites estivals cares
FWestminster G3, 11, 12, 24, 53, 87, 88, 148, 159, 211,
453 HWaterloo

QUÈ H E M DE VE U RE

41

L’edifici del Parlament, seu del govern britànic, data
del 1087, quan Guillem, el fill del Conqueridor, va
construir el seu Palau de Westminster en aquest
emplaçament. Es va convertir en parlament gairebé
a mitjans del segle XIII, però va continuar sent el
palau reial fins el 1512, quan Enric VIII va traslladar
la seva cort a Whitehall. El 1834 un incendi
catastròfic va cremar-ho tot a excepció de

QUÈ H E M DE VE U RE

Houses of Parliament 
(Palau de Westminster)
www.parliament.uk

És la mare dels parlaments, una obra
mestra del gòtic victorià, amb més de
1.000 sales i amb la torre del rellotge més
famosa del món.

3
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Compareu aquesta obra amb el pompós Retrat
eqüestre de Carles I de Van Dyck, i l’encantador retrat
de Le Chapeau de Pille (barret de palla) de Rubens.
També són interessants la Dona asseguda al Virginal
de Vermeer, la Venus del Mirall de Velázquez i el
Castell Encantat de Claude.

L’Ala Est (East Wing), 1700–1900 alberga alguns
dels quadres més estimats: els Gira-sols de Van
Gogh; els Banyistes a Asnières de Seurat; la Gare 
St-Lazare de Monet; i de l’escola britànica, el Hay
Wain de Constable i el Fighting Temeraire de Turner.

A15J BTrafalgar Square C020 7747 2885 DDiàriament
10–6 (div fins les 9). Tancat 24–26 des, 1 gen JGratis
ECafeteria (£), cerveseria (££) FCharing Cross, Leicester
Square, Embankment G3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 29, 53,
77a, 88, 91, 139, 159, 176, 453 HCharing Cross 

43

La col·lecció està exposada en ordre cronològic,
amb les pintures més velles a l’Ala Sainsbury.
D’entre les obres mestres dels segles XII i XV
destaca la Venus i Mart de Botticelli. El dux
Leonardo Loredano de Giovanni Bellini es
considera el millor retrat venecià. Menys
famoses, però igualment admirables, són el
Díptic Wilton (l’autoria del qual es desconeix), La
Batalla de Sant Romà d’Uccello, El Baptisme de

Crist de Piero della Francesca i el Retrat
d’Arnofilni de Jan van Eyck.

Les obres del renaixement del segle
XVI de l’Ala Oest (West Wing) compten
amb el dibuix de La Verge i el Nen de
Leonardo da Vinci i l’obra inacabada
L’enterrament de Miquel Àngel. Hi ha
dues obres mitològiques famoses:
Bacus i Ariadna de Ticià i l’al·legoria de
Venus i Cupido de Bronzino. Altres
peces importants són els Ambaixadors
de Holbein i el Papa Juli II de Rafael.

A l’Ala Nord (North Wing) hi ha les
obres del segle XVII. D’entre les
aproximadament 15 obres de
Rembrandt i ha l’afligit Autoretrat a
l’edat de 63 anys (l’edat amb la qual va
morir, completament pobre).

QUÈ H E M DE VE U RE
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National Gallery
www.nationalgallery.org.uk

Seu d’una de les col·leccions més
elegants i més grans de pintures de
l’Europa occidental del món, la National
Gallery alberga unes 2.300 obres.

4
QUÈ H E M DE VE U RE
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En aquest passeig podreu veure on és el “nou”
Londres i l’empremta que va deixar la ciutat
antiga. St Katharine Docks (P104–105) marca
l’inici del barri dels Docklands de Londres, els
antics molls. La zona es queda bastant buida els
caps de setmana, per això és millor visitar-la
durant els dies laborables. 

Seguiu els senyals que indiquen el camí de St Katharine i
el Tàmesi que a vegades van paral·lels al riu, a vegades
darrere de vells magatzems que en l’actualitat són
apartaments.

Al llarg de Wapping High Street hi ha els pubs històrics com
The Town of Ramsgate, The Captain Kidd, així com l’antiga
policia marítima, de 200 anys d’antiguitat. Vorejant la
frondosa plaça del Wapping Pier Head hi ha unes belles
cases gregorianes.

Quan arribeu a New Crane Wharf, heu de romandre a
l’esquerra a Garnet Street. En els dies clars, gireu a la dreta a
Wapping Wall per anar a The Prospect of Whitby, un altre pub
mític. Si no fa bon dia, continueu per Garnet Street sobre el
pont de ferro, i seguiu les indicacions a l’estació de trens de
Shadwell DLR (el servei ferroviari dels Docklands). Per arribar-
hi, creueu The Highway al semàfor i pugeu el Delow Street.
Agafeu un tren (direcció Lewisham) fins a Island Gardens.

Mentre pugeu per sobre de les teulades, contempleu com han
canviat els Docklands, gràcies als edificis postmodernistes com
el Canary Wharf i l’O2 Arena.

Baixeu del tren a Island Garden.

Just a unes passes, es tenen vistes de Greenwich des del riu.

pels Docklands
QUÈ FE M
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Des d’aquí, podeu escollir: o continuar al DLR des de l’Island
Gardens fins a la parada de Cutty Sark a Greewich i gaudir
d’un “passeig per Greenwich” (P160–161), o agafar el DLR
de tornada a Canary Wharf.

Exploreu aquest nou districte de negocis amb les seves
botigues, els seus restaurants i els seus pubs a la vora del riu.
Després, podeu tornar al centre de Londres des de l’estació de
metro de Canary Wharf.

Distància aproximada 3 km 
Temps 3–4 hores (caminant i en DLR), incloses les parades
Punt de partida St Katharine Docks, Tower Hill A24H
Punt d’arribada Canary Wharf 
Dinar  Prospect of Whitby (P109) o diverses opcions a Canary Wharf
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Feu un viatge en vaixell del moll
de Westminster al de Greenwich i
observeu com ha crescut Londres
des dels temps dels romans.

Greenwich Park, Royal
Observatory (P159).

El London Hilton a Park Lane té
vistes panoràmiques des del bar
Galvin at Windows, a la 28a planta.

London Eye (P118–119).

Monument (P98). 

Oxo Tower (P119).

Parliament Hill (P163).

Saint Paul’s Cathedral (P46–47).

La part superior d’un autobús de
dos pisos (double decker).

Tower Bridge (P106–107).

La Tate Modern té unes vistes
impressionants de Saint Paul’s
Catedral i del riu des de la cafeteria
i bar de la 7a planta (P123).

Waterloo Bridge (P19).

QUÈ FE M

Les millors
vistes

64
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Explorem
Saint James’s, Mayfair i Piccadilly 75–92

The City i l’est de Londres 93–110

Westminster i el South Bank 111–126

Knightsbridge, Kensington i Chelsea
127–140

Covent Garden, Bloomsbury i Soho
141–156

Els afores 157–171
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Si només passeu un
dia a la ciutat, aquesta
zona, situada entre el
Palau de Buckingham i
Trafalgar Square, és plena
de llocs turístics i dóna una
visió de com era la Londres
tradicional per excel·lència.  

Aquesta rica zona conté algunes de les millors obres
arquitectòniques, les places més frondoses i els parcs més bells
de la ciutat, així com les millors oportunitats comercials. El Palau
de Buckingham, la residència oficial de la reina, està situat al final
de The Mall, envoltat d’arbres. És l’atracció turística per
excel·lència, sobretot el famós Canvi de la Guàrdia. No gaire lluny
d’aquí hi ha el palau de Saint James, més antic que el de
Buckingham, i al seu costat hi ha Clarence House, la residència a
Londres del príncep Carles i la duquessa de Cornualla. 

Per sortir a la nit, el millor és anar a Piccadilly Circus i a Leicester
Square, al cor del món teatral de Londres; Shaftesbury Avenue té
els sis teatres més importants –la qual cosa contrasta amb les

botigues de Piccadilly–,
les pintures de la Royal
Academy o la pau de
Saint James’s Park i
Green Park. A Trafalgar
Square –conegut a
nivell mundial per la
Columna de Nelson– hi
ha la National Gallery,
seu de la principal
col·lecció d’art del país.
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Saint James’s, Mayfair 
i PiccadillyLondres és una de les poques vertaderes grans ciutats

del món. La seva profunda història és inigualable per

cap de les altres ciutats importants, el seu comerç és

envejat per tota Europa, i, d’altra banda, també ha

viscut una renovació en la seva cuina i la seva moda.

Amb gairebé 30 milions de visitants a l’any i una de les

poblacions indígenes més cosmopolita del món, és un

gresol que ofereix tots els gustos i les nacionalitats.

És clar que tot no és perfecte. Els preus dels hotels

són massa alts, el temps és impredictible (així que

estigueu preparats!) i el trànsit por ser terrible. D’altra

banda, Londres és una ciutat molt civilitzada. La vida

pot ser molt ràpida, fins i tot, impersonal, però rarament

són agressius i sempre hi ha oasi de pau a prop: parcs,

esglésies històriques, museus, hotels i grans

magatzems on prendre el te de les cinc.
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CABINET WAR ROOMS I MUSEU CHURCHILL
Aquesta cau subterrani va ser un lloc segur per acollir el gabinet de
guerra i els consellers militars durant la Segona Guerra Mundial;
fou utilitzat per Sir Winston Churchill durant més de 100 ocasions.
En l’actualitat, és una càpsula del temps, on els rellotges es van
parar a les 4:58 de la tarda del 15 d’octubre de 1940 i on encara
pesa el fantasma de Churchill. Hi podreu visitar la seva cuina
privada, el seu menjador i l’habitació de la seva dona. Molts dels
seus discursos es van fer des d’aquí i alguns encara es tornen a
retransmetre per mantenir
l’ambient de record.
www.cwr.iwm.org.uk
A11E BClive Steps, King
Charles Street C020 7930
6961 DDiàriament 9:30–6
(última entrada 5). Tancat 24-26
des JCar (menors de 16 anys
gratis) ESwitchroom Café (£)
FWestminster NL’entrada
inclou una audioguia

JERMYN STREET
Amb elegants botigues com les que hi
havia en els temps de Dickens dels
segles XVII i XIX, Jermyn Street és
l’essència dels gentlemans de Londres.
Demaneu sabates fetes a mà a Tricker’s
(núm. 67) o una camisa a Hilditch & Key
(núm. 73 i 37); o tasteu els formatges
típics a Paxton & Whitfield (núm. 93).
www.jermynstreet.net
A14H FGreen Park, Piccadilly Circus

NATIONAL GALLERY
Què hem de veure, P42–43.

respectiu palau. És més que probable que el lloc estigui ple de
gom a gom, així que recomanem que us apropeu a la reixa bastant
abans de les 11, especialment a l’estiu.
www.royal.gov.uk; www.royalcollection.org.uk
A9E BThe Mall C020 7766 7300
State Rooms
BBuckingham Palace DVisites diàries finals de jul–set 9:45–3:45 (última
visita) JMolt car FGreen Park, Hyde Park Corner, Saint James’s Park,
Victoria NBitllets amb hora a l’Oficina de bitllets, Entrada de visites,
Buckingham Palace Road el dia de la visita o es pot pagar per endavant amb
targeta al C020 7766 7300
Queen’s Gallery
BBuckingham Palace Road C020 7766 7301 DDiàriament 10–5:30
(última entrada a les 4:30) JBé de preu
Royal Mews
BBuckingham Palace Road C020 7766 7302 DFinals mar–finals jul
diss–dij 11–4 (última entrada 3:15); finals jul–finals set diàriament 10–5
(última entrada 4:15); finals set–finals oct diss–dij 11–4 (última entrada 3:15)
JCar FHyde Park Corner, Saint James’s Park, Victoria, Green Park
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INNS OF COURT 
(ASSOCIACIONS D’ADVOCATS)
Els Inns of Court són el lloc on es preparem els
advocats del país, des de temps medievals.
Avui en dia només en queden quatre: Inner
Temple, Middle Temple, Lincoln’s Inn i Gray’s
Inn. Cadascun d’ells sembla un petit campus
universitari, amb una biblioteca, una capella, un
vestíbul i les sales dels advocats (oficines). Els seus jardins, que
normalment obren de dilluns a divendres, són uns autèntics oasis
de pau al bell mig de Londres, i els seus estrets carrerons i petits
patis interiors, alguns dels quals encara s’il·luminen amb gas, creen
una bonica atmosfera a primeres hores de la tarda  (P100–101). 
A18K JGratis FTemple, Holborn, Chancery Lane

LLOYD’S BUILDING
El va dissenyar Richard Rogers, el mateix que va crear el Centre
Georges Pompidou (París). Aquesta impressionant torre de vidre i
acer (o com la va definir un crític, “una refineria postmodernista”) va
crear molta controvèrsia a Anglaterra quan la van acabar el 1986.
Està tancat al públic però és un dels edificis amb més caràcter de
Londres. 
A22K BOne Lime Street DTancat al públic ELeadenhall Wine & Tapas
Bar (£), Leadenhall Market FAldgate, Liverpool Street

MONUMENT
El Monument es va erigir per commemorar el Gran
Incendi de Londres de 1666. La seva altura és de 61
m, la distància exacta que hi ha fins a la fleca on es
va iniciar el foc a Pudding Lane. El va encarregar el rei
Carles II i el van dissenyar Christopher Wren i Robert
Hooke. Es pot pujar la columna per les escales en
espiral de 311 esglaons.
www.themonument.info
A22J BMonument Street C020 7626 2717
DDiàriament 9:30–5:30 JBarat ELeadenhall Wine &
Tapas Bar (£), Leadenhall Market FMonument
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Aquesta
zona està
dominada pel Tàmesi, un símbol icònic de la ciutat. Les
ribes dels rius mostren dues imatges diferents.

La riba nord està envoltada, generalment, d’edificis majestuosos
relacionats amb la riquesa, el poder i el govern, com les Houses of

Parliament i l’abadia de Westminster.
En aquesta zona hi ha edificis amb
un significat polític, històric i religiós
que donen un sentiment d’estabilitat
a la ciutat. A l’altra banda del riu, al
South Bank (riba sud), l’ambient és
diferent. En aquesta zona van sorgir
els primers teatres, la reconstrucció
del Globe Theatre de Shakespeare
n’és un bon exemple. Després de la

Segona Guerra Mundial, aquesta zona erma es va refer amb la
construcció del Royal Festival Hall i el Southbank Centre. Per
celebrar l’arribada del mil·lenni, es van obrir atraccions innovadores
que encara avui dia atrauen milers de visitants. El London Eye, que
havia de ser una estructura temporal, com la Torre Eiffel; i la Tate
Modern, la impressionant conversió d’una antiga central elèctrica
en el museu d’art modern més popular del món. 

Westminster i 
el South
Bank
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LONDON EYE
Aquesta enorme roda es va erigir com a part de les celebracions
de l’arribada del mil·lenni a la capital anglesa, però ràpidament es
va convertir en una de les atraccions més visitades de la ciutat.
Les seves 32 càpsules d’observació s’eleven majestuoses a 135
m per sobre del Tàmesi, la qual cosa la converteix en la roda més
gran del seu tipus al món. Es triga a fer la volta sencera 30 minuts,
durant els quals es tenen unes vistes meravelloses del centre de
Londres i més enllà.

Hi ha pocs espais per seure per aquells que hi van en persona (i
aquest seients s’esgoten aviat); la resta es reserven per telèfon. El
millor és reservar amb antelació. L’embarcament sol durar uns 30
minuts.
www.londoneye.com 
A16G BRiverside Gardens, prop del County Hall C0870 500 0600
DMaig, juny diàriament 10–9, jul, ago 10–9:30; set 10–9; oct–abr 10–8
JCar ECafeteries a la riba FWaterloo 

TORRE OXO
Construïda el 1930 per a la companyia de
productes alimentaris Oxo, aquesta
magnífica torre art déco ha estat des de fa
temps un edifici d’interès al Tàmesi, però
va arribar a estar tan malament que fins i
tot es van plantejar enderrocar-la.
Actualment, està molt ben restaurada i les
lletres de la marca OXO brillen a les nits de
Londres. La torre té espais per exposar,
restaurants (obren diàriament), botigues i
estudis guardonats de disseny i
d’artesania. Des de la galeria gratuïta a la
vuitena planta es té una meravellosa vista
panoràmica.
www.coinstreet.org
A18J BOxo Tower Wharf, Barge House Street, South Bank C020 7401
1686 DGaleria de visió 11–10 JGratis FBlackfriars, Waterloo
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