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THE PELHAM HOTEL
7h30 – sugestão de horário de saída do hotel
○ Você irá conhecer vários locais da cidade hoje, então preparese para um dia cheio de pontos turísticos.

PRET A MANGER


Horário de funcionamento: 06h às 23h
www.pret.com

o Como chegar: Saia do seu hotel e siga à direita, vá reto e você
encontrará o Pret a Manger.
o Tem diversas opções baratas neste local.
o Na região do seu hotel tem diversas opções de restaurantes
também, caso queira tomar café da manhã em outro local.

Curiosidade:
 As
famosas
cabines
telefônicas
de
Londres
tiveram
oito
verões
desenhadas. Até o desenho
definitivo e ela continua
sendo igual desde 1924.

Outras dicas:
 Desça do ônibus nos pontos
turísticos e tire muitas fotos
dos locais.
 Quando sentir fome, procure
um restaurante perto de
você, sempre tem vários
perto dos pontos turísticos e
você poderá decidir o que
quer almoçar.
 Caso termine o passeio
muito rápido, embarque em
outra linha.

THE ORIGINAL LONDON SIGHTSEEING TOUR




Horário de funcionamento: 08h30 às 18h
Ticket Adulto: £ 29
Ticket Criança (5 a 15 anos): £ 14
www.theoriginaltour.com

o Como chegar: pegue o metro na estação South Kensington,
linha Piccadilly em direção à Cockfosters. Desça na estação
Piccadilly Circus e ande até The Original London Visitor Center.
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TRAFALGAR SQUARE
○ Local onde você irá começar o city tour pela linha Amarela.
○ Principal palco para eventos públicos em Londres, foi projetada por John Nash e construída na
década de 1830. Sua coluna central, com 50 metros de altura e datada de 1842, homenageia o
almirante Nelson, famoso navegador inglês. Em 1867, foi acrescentado quatro leões criados por
Edwin Landseer.
ST. JAMES’S PALACE
o O Palácio de St. James é um dos mais antigos da Inglaterra. Foi construído em 1530 por Henrique
VIII e tem um estilo Tudor com tijolos avermelhados. Tornou-se a principal residência da Monarquia
Britânica em 1698.
o Atualmente ainda é um palácio em funções e a Corte Real ainda continua sedeada ali. Também é
residência da Princesa Ana e da Princesa Alexandra de Kent.
o Vocês podem assistir a troca de guarda aqui às 11h, recomendo chegar pelo menos 30 minutos
antes.
HYDE PARK
o A antiga propriedade de Hyde integrava as terras da Abadia de Westminster confiscada por
Henrique VIII durante a Dissolução dos Monastérios, em 1536. Jaime I abriu o parque ao público no
início do século 17 e logo o local se tornou um dos espaços ao ar livre mais elegantes da cidade.
Infelizmente atraiu também duelistas e salteadores e, por isso, Guilherme III mandou instalar 300
lampiões ao longo da Rotten Row, primeira rua iluminada da Inglaterra – atualmente usada para
passeios a cavalo.
o Em 1730, o rio Westbourne foi represado pela rainha Carolina para criar um lago artificial, o
Serpentine, agora cercado de restaurantes, cafés e a Serpentine Gallery, com exibições de arte
moderna, e apreciado para natação e passeios de barco.
o Na ponta sudeste do parque fica a Apsley House, antiga casa do duque de Wellington, grande
político e soldado inglês. Transformada em um museu dedicado ao duque, exibe luxuosos interiores
decorados pelo arquiteto escocês Robert Adam (1728-92).
o Em 1872 o país aprovou uma lei que garante a todas as pessoas o direito de falar sobre qualquer
assunto. Desde então a Speaker’s Corner (Esquina dos Oradores), na área nordeste do parque,
acomoda quem estiver disposto a fazer um discurso.
o Ao lado do Hyde Park ficam os Kensington Gardens, antigos jardins do Kensington Palace, abertos
ao público em 1841. Residência real durante séculos, o palácio foi o lar da princesa Diana até sua
morte.
o Entre as atrações do parque estão a estátua de bronze de Peter Pan (1912), personagem de James
M. Barrie, criada pela escultor simbolista George Frampton (1860-1928), e o Round Pond, onde
navegam miniaturas de barcos.
BUCKINGHAM PALACE
o O palácio oficial da rainha em Londres. A reforma do edifício erguido no século 18, para convertêlo em residência real, foi iniciada em 1826 por Jorge IV, mas o primeiro monarca a se mudar para o
palácio foi a rainha Vitória, em 1837. O estandarte real é hasteado sempre que a família real está
em casa.
o Uma seleção de obras de arte do acervo da rainha, um dos mais belos e valiosos do mundo, é
exibida na Queen’s Gallery, pequeno prédio situado ao lado do palácio.
o A famosa troca de guarda acontece no pátio em frente ao edifício. O desfile dura 30 minutos, na
qual guardas vestidos com seus típicos paletós vermelhos e chapéus chamados “pele de urso”
entregam as chaves do palácio a um novo destacamento.
o Perto deste ponto, podem-se ver as carruagens e os demais veículos oficinais nas Royal Mews
(cavalarias reais). O grande destaque é a carruagem de outo feita em 1761 para Jorge III, com
painéis de Giovanni Cipriani.
o A troca de guarda acontece às 11h30, recomendo chegar com 30 minutos antes.
WESTMINSTER ABBEY
o A Abadia de Westminster é o local de sepultamento dos monarca britânicos desde o século 11,
também foi cenário de muitas coroação e diversos casamentos reais. É um dos edifícios mais
bonitos de Londres, com uma série variada de estilos arquitetônicos, que vão do austero gótico
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francês da nave à surpreendente complexidade da Capela Henrique VII. Misto de igreja e museu
nacional, a abadia possui transeptos e naves laterais com um extraordinário acervo de tumultos e
monumentos em homenagem a algumas das maiores personalidades da Grã-Bretanha, de políticos
e poetas.
BIG BEN
o Big Ben é o nome do sino que foi instalado no Palácio Westminster durante a gestão do Sir
Benjamin Hall, ministro de obras públicas da Inglaterra, em 1859. Por ser uma pessoa alta e
corpulenta, Benjamin tinha o apelido de Big Ben.
o Muitas pessoas acabam se referindo à torre do relógio onde o sina está localizado como Big Ben,
mas o verdadeiro nome é Elizabeth Tower.
o A edificação possui o segundo maior relógio de quatro faces do mundo (o da prefeitura de
Minneapolis, nos Estados Unidos, é o primeiro), foi construída em estilo neogótico e tem 96 metros
de altura.
ST. PAUL’S CATHEDRAL
o Erguido no lugar de uma catedral medieval após o incêndio de 1666, este edifício barroco foi
concluído em 1710. A catedral serviu para grandes cerimônias como o funeral de Winston Churchill,
em 1965, e o casamento de Charles e Diana, em 1981.
o Com 110 metros de altura, seu domo é o segundo maior do mundo, menos apenas do que a Basílica
de São Pedro, em Roma.
TOWER BRIDGE
o É uma destacada peça da engenharia vitoriana, em estilo flamboyant e tornou-se o símbolo da
cidade. As duas torres góticas da ponte – concluída em 1894 – possuem mecanismos que levantam
a pista, permitindo a passagem de grandes navios, e são feitas de estruturas de aço revestidas de
pedra. Quando elevada, a pista cria um espaço de 40 metros de altura e 60 metros de largura.
TOWER OF LONDON
o Pouco demais de se tornar rei em 1066, Guilherme, o Conquistador, construiu uma fortaleza de
madeira no estuário do Tâmisa para proteger a entrada de Londres. Em 1097, a White Tower,
atualmente localizada no centro do complexo, foi finalizada com pedra maciça, e outro belos
edifícios foram acrescentados ao longo dos séculos. A torre já serviu de residência real, arsenal,
tesouro e mais notoriamente, de prisão para inimigos da Coroa. Muitos foram torturados no local,
entre eles estavam os herdeiros de Eduardo IV.
o Hoje a Torre de Londres atrai milhares de turistas e abriga as Joias da Coroa e exposição de arte.
Trinta e sete homens conhecidos como “beefeaters” cuidam do complexo e moram aqui. Mas os
habitantes mais famosos são os sete corvos, cuja presença é protegida pela lenda de que o reino
cairá se eles fugirem da torre.
JANTAR – PLANET HOLLYWOOD



Horário de funcionamento: 11h30 às 0h
57-60 Haymarket
www.planethollywoodlondon.com

o Quando acabar o tour na Trafalgar Square,
jante no Planet Hollywood.

THE PELHAM HOTEL
o Como chegar: Continue andando pela Regent Street até a estação Piccadilly Circus, pegue o metrô
na Linha Piccadilly em direção à Heathrow Terminal 4, desça na estação South Kensington e
caminhe até o hotel.

