
 

 

LONDON CITY TOUR 

Saturday 12th May 

08:30am – Meet in the hotel lobby 

09:00am – City Tour departs 

12:00pm – City Tour ends at Borough Market 

 

Big Ben & The Houses of Parliament 

The Houses of Parliament and Elizabeth Tower, commonly called Big Ben, are among London’s most 

iconic landmarks and must-see London attractions. 

The oldest part of the Houses of Parliament is Westminister Hall which was built in 1907. 

Technically Big Ben is the name given to the massive bell inside the clock tower, which weighs more 

than 13 tons (13,760 kg). 

Big Ben stands at over 96 metres (105 yards) tall, with 399 steps to climb to the very top of the tower. 

 

Buckingham Palace 

Buckingham Palace has served as the official London residence of the UK’s Royal Family since 1837. 

There are over 700 rooms in the Palace, including 52 bedrooms and 78 bathrooms. 

Besides the Throne Room, the palace has a cinema, pool, post office, police station, clinic and even an 

ATM. 

 

The Tower of London 

The Tower of London was constructed in 1066 and is one of the very few intact medieval buildings left in 

the world. 

There are over 23,500 jewels in the Tower including the Crown Jewels, and the value of the jewels is 

estimated to exceed £20 billion. 

 

Borough Market 

Borough Market is London’s oldest food market and is over 1,000 years old. 

The present-day market mainly sells specialty foods to the general public and has been used as a filming 

location for feature films including Bridget Jones’ Diary and Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 

 



 

 

THAM QUAN THÀNH PHỐ LONDON 

Thứ bảy, ngày 12 tháng 5 

08:30 sáng – Gặp tại sảnh khách sạn 

09:00 sáng – Khởi hành Chuyến Tham Quan Thành Phố 

12:00 trưa – Chuyến Tham Quan Thành Phố kết thúc tại Chợ Borough 

 

Big Ben & Tòa Nhà Quốc Hội 

Tòa Nhà Quốc Hội và Tháp Elizabeth, hay còn gọi là Tháp Big Ben, nằm trong số những địa danh đặc 

trưng nhất của London. Đây là một địa điểm không thể bỏ qua khi đặt chân đến nơi đây. 

Phần lâu đời nhất của Tòa Nhà Quốc hội là Sảnh Westminster được xây dựng vào năm 1907. 

Nói một cách chính xác thì Big Ben là cái tên được đặt cho chiếc chuông lớn bên trong tháp đồng hồ, 

nặng hơn 13 tấn (13.760 kg). 

Big Ben có chiều cao hơn 96 mét (105 thước Anh), với 399 bậc leo lên đỉnh tháp. 

 

Cung Điện Buckingham 

Cung Điện Buckingham là nơi ở chính thức của Hoàng Gia Anh tại London kể từ năm 1837. 

Cung Điện có hơn 700 phòng, bao gồm 52 phòng ngủ và 78 phòng tắm. 

Ngoài Phòng Ngai Vàng, cung điện có rạp chiếu phim, hồ bơi, bưu điện, đồn cảnh sát, phòng khám và 

thậm chí có cả một cây ATM. 

 

Tháp London 

Tháp London được xây dựng vào năm 1066 và là một trong số rất ít công trình thời trung cổ còn nguyên 

vẹn còn lại trên thế giới. 

Có hơn 23.500 viên đá quý trong Tháp bao gồm cả Đồ Trang Sức Đính Trên Vương Miện, giá trị của 

những viên đá quý được ước tính lên đến hơn 20 tỷ bảng Anh. 

 

Chợ Borough 

Chợ Borough là chợ thực phẩm lâu đời nhất của London với hơn 1.000 năm tuổi. 

Ngôi chợ này ngày nay chủ yếu bán các món đặc sản cho người dân và từng là địa điểm quay phim cho 

các bộ phim như Nhật Ký Tiểu Thư Jones, Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban. 

 


