Výlet do Londýna

Jan Prokeš
Před třemi roky jsem letěl poprvé s mámou,
bráchou a s tetou do Londýna.
Do Londýna jsem se moc těšil, ale bál jsem se
letadla, protože jsem poprvé letěl letadlem. O
Londýně jsem pouze věděl, že tam jsou slušní
lidé a také jsem se těšil na Doubledecker neboli
dvoupatrový autobus, který je součástí současné
londýnské MHD.
Přistáli jsme na letišti Heathrow, kde nás čekala
kamarádka tety. Tato kamarádka nás vzala na
vlakové nádraží, odkud jsme šli k ní domů, kde
jsme byli ubytovaní.
Druhý den jsme vyrazili na prohlídku Londýna,
nejdříve jsme si museli zakoupit lístky na MHD.
Metrem jsme dojeli na stanici Waterloo
underground a z této stanice jsme pěšky došli
k London Eye v překladu Londýnské oko. Jedná
se o největší prohlídkové kolo v Evropě, které se
nachází u řeky Temže. Vyhlídka na Londýnském
oku trvala 30 minut. Poté jsme šli podél řeky
Temže, přešli most a uviděli jsme Big Ben, neboli
Věž s hodinami, která je součástí budovy Westminsterského paláce.
Dále jsme pokračovali v cestě a podívali jsme se na Buckingham Palace.
Buckingham Palace je oficiální sídlo britské královny Alžběty II. Je také místem, kde
se Britové shromažďují v dobách národního veselí a krizí. Od Backinghamského
paláce jsme pěšky přešli Green Park na stanici metra Green Prak odkud jsme jeli
vyčerpaní domů.

Další den jsme jeli metrem na
stanici London Bridge a pěšky
jsme se vydali na Tower Bridge
- Tower Bridge je kombinovaný
visutý a zvedací most v
Londýně nad řekou Temží.
Cestou jsme prošli městským
parkem a prohlídli jsme si
radnici City Hall.
Jelikož bylo špatné počasí, most Tower Bridge jsme si pouze prohlédli z dálky a další
část Londýna jsme si prohlédli z okna Doubledeckra.
Následující den jsme si oddechli od památek a vyrazili jsme do obchodů.
Navštívili jsme nejznámější a jeden z nejlevnějších obchodů Primark, kde máma
s tetou si nakoupili spousty oblečení. Dále jsme se byli podívat v obchodě, kde vše
bylo za 1 libru. Dále jsme navštívili několik restaurací a kaváren a dokonce i KFC.

Bohužel další den jsme letěli domů, takže jsme více z Londýna neviděli.
Jelikož se mi Londýn velice líbil, dohodl jsem se s mámou na další návštěvě
Londýna.
Tato nová návštěva se mi vyplnila a minulý rok jsme
s mámou, bráchou a tetou opět navštívili kamarádku
v Londýně.
Během této návštěvy jsme se podívali na nultý poledník,
jedná se o pomyslnou čáru, která rozděluje Zemi na
západní a východní polokouli. Jedná se o kovový pásek,
který poledník vyznačuje. Toto místo se nachází
v nádherném velkém parku Greenwich Park. Na kopci
v Greenwich Parku v parku se nachází Royal
Observatory Greenwich.
Dále jsme se byli podívat na Seven Sisters. Jedná se o křídové útesy na pobřeží jižní
Anglie. Seven Sisters leží v národním parku Seven Sisters Country Park, který se
rozkládá na jižním pobřeží hrabství
východní Sussex. Útesy mají svoje
vrcholy, kterých není sedm, jak by se
dalo čekat, ale osm. Název je prý
odvozen od příběhu o sedmi sestrách, z
nichž každá měla dům postavený mezi
vrcholy útesů.
A poslední velký výlet byl na
londýnskou lanovku nad Temží.
Tato lanovka nabídla výhled na celé
město. Lanovka vede ve výšce 55
metrů od Greenwich až po Olympijský
park.
V Londýně se mi opět líbilo a těším se na
další návštěvu.

