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Мостът „Харбър“ свързва 
центъра на града със северния 
бряг. Открит е през 1932 г. 

и заради формата си 
жителите на града нашега 
го наричат „закачалката“.

Луксозни круизни 
кораби с туристи 
на борда плават 

към пристанището 
на Сидни.
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Бинокълът под някои капачета 
означава, че изображението 

на илюстрацията е увеличено,
за да видите по-добре 

детайлите.

Ñèäíè
Îæèâåí, çàáúðçàí è ñëúí÷åâ, Ñèäíè 
å íàé-ñòàðèÿò è íàé-ãîëÿì ãðàä â 
Àâñòðàëèÿ, èçâåñòåí ñ êðàñèâîòî ñè 
êðàéáðåæèå.

В Сидни живеят хора от 
различни краища на света, 
най-вече от близката Азия. 

Тази част 
от доковете 
е известна 
като Кръглия 

кей.

Сидни Тауър 
се извисява на 

300 м над града.

   Според някои 
Операта на Сидни прилича 
на кораб с опънати 
платна, а според други – 
на раковини.

След многобройните 
паркове е и Кралската 
ботаническа градина с 
над един милион вида 

растения, някои засадени 
от европейските 

заселници още преди 
    200 години. 
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Ëîíäîí. Ñòîëèöàòà íà Âåëèêîáðèòàíèÿ 
å îæèâåí ãðàä ñ ìíîæåñòâî çàáåëåæèòåëíîñòè, 
ðàçïîëîæåíè ïî äâàòà áðÿãà íà ðåêà Òåìçà. Една от най-големите 

забележителности в 
Лондон е катедралата 

„Свети Павел“.

Уестминстърският 
дворец е седалище 

на двете камари на 
Парламента. Тук се 

приемат новите закони. 
Часовниковата кула на двореца 

е известна като Биг Бен.

Лондонското 
око е огромно 

виенско колело, високо 
135 м. Има 32 кабинки с общо 
800 места. Построено е през 
1999 г. в чест на настъпването 

на новото хилядолетие 
и досега на него са се 
возили повече от 

60 милиона души. 

Галерията за 
модерно изкуство „Тейт“ 

се помещава в стара 
електроцентрала.

Колоната на Нелсън на площад „Трафалгар“ е 
издигната в чест на победата на адмирал

Хорацио Нелсън в една от най-важните морски 
битки в британската история.

Построената в готически стил 
катедрала „Свети Петър“ е 

по-известна със старото си име 
Уестминстърско абатство.

Над Лондон се извисяват 
нови небостъргачи – 

като „Суис Ре“, известен 
и като „Краставичката“. 

Кметството на Лондон 
се помещава в изумителна 
стъклена сграда – Сити 
Хол, открита през 2004 г.

Двуетажният 
мост „Тауър“ е 
единственият 

отварящ се мост 
над Темза.

Крепостта „Тауър“ е 
построена за кралски 
замък преди повече 

от 900 години.

Част от 
римска стена

Сградата на днешния театър „Глобус“
на брега на река Темза е копие на 
Шекспировия театър, който се е 

издигал тук преди повече 
от 300 години.

През 2000-годишната си 
история градът преживява 
чумни епидемии, пожари и 

въздушни нападения, но оцелява. 
Днес в него живеят над 

9 милиона души, които говорят 
на около 300 различни езика.

Двуетажни червени автобуси 
и черни таксита превозват 

пътници по оживените 
лондонски улици.


