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A terra da rainha tem milhares de atrativos que conquistam pessoas de todo o 
mundo. Por todos os cantos é possível ver as tradições e o estilo único dos londrinos. 
Para começar sua visita faça um passeio com os clássicos ônibus vermelhos de dois 
andares, assista a troca da guarda do Palácio de Buckingham, visite o Castelo de 
Windsor, o Parlamento, o Big Ben, a Torre de Londres e a Abadia de Westminster. 
Depois de todas as paradas obrigatórias, aventure-se a descobrir as coisas mais 
legais de Londres.
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LONDRES

POPULAÇÃO: 7.5 milhões 
MOEDA: Libra Esterlina (GBP)
IDIOMA: Inglês 
CÓDIGO DE TELEFONE: +44 
CÓDIGO DE INTERNET: .uk

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:  
Segunda a Sábado das 9h às 17h30m. Algu-
mas lojas de departamento ficam abertas até 
as 18h, outras até 19h ou 20h nas Quartas 
ou Quintas. Lojas maiores também ficam 
abertas entre 10h e 18h nos Domingos. 
 
INTERNET:  www.london2012.com; 

www.visitlondon.com; 
www.thisislondon.co.uk 

NÚMERO DE EMERGÊNCIA:   999

INFORMAÇÕES AO TURISTA: Britain and 
London Visitor Centre (BLVC). Endereço: 1 
Lower Regent St, SW1.Horário de Funciona-
mento: Seg 9h30m-18h Ter a Sex 9h-18h e 
10h–16h Sab e Dom. Jun-Set: Seg 9h30m-
18h30m Ter a Sex 9h-18h30m  
Sab e Dom 9h-17h. 
Tel. +44 20 8846 9000



Para desfrutar da elegância londrina, nada melhor do que ficar em Notting Hill, no 
Hotel Portobello. Essa mansão neo-clássica é um dos mais exclusivos refúgios da 
cidade, próximo ao Hyde Park, inclui café da manhã com champagne. O Claridge’s 
é outro luxuoso hotel que impressiona pelo histórico Art Deco, serviços premiados e 
localização privilegiada. No coração de Mayfair, recebe socialites e estrelas a mais 
de 100 anos. O Myhotel Bloomsbury é ideal para quem quer relaxar no descolado 
bairro Soho. O local segue os princípios do Feng Shui. Possui santuário Zen, bar 
24 horas, restaurante japonês e uma suíte com vista panorâmica da cidade. Quem 
estiver com o bolso apertado vá ao Generator Hostel London, um albergue seguro 
com decoração moderna e quartos compartilhados. Se você não abre mão do con-
forto, mas quer gastar pouco e estar bem localizado no centro de Londres escolha o 
Caesar Hotel. 

HOTÉIS 
 
Caesar Hotel 
www.caesar-hotel.co.uk
+44 020 7262 0022

Claridge’s
www.claridges.co.uk
+44 020 7629 8860

Generator Hostel London
www.generatorhostels.com 
/en/london/
+44 020 7388 7666

Hotel Portobello
www.portobellohotel.co.uk 
+44 020 7727 2777

Myhotel Bloomsbury
www.myhotels.com 
+44 020 3004 6000

ONDE FICAR 

Acima: Hotel Claridges (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Generator Hostel London (foto de divulgação) 
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Mergulhe no estilo de vida britânico e experimente o British Breakfast no Roast Res-
taurant. Localizado no Borough Market, o local oferece a melhor culinária britânica. 
O prato leva salsichas, ovos fritos, tomates, feijão, cogumelo, batata, pão frito e black 
pudding. Saboreie também a famosa fish’n’chips (peixe com batata frita) enquanto 
toma uma pint no happy hour do histórico pub Punch Tavern. Se tiver a chance, ex-
perimente o tradicional chá da tarde da Fortunum & Mason. Inaugurada em 1770, a 
casa é frequentada pela rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Outro favorito da rainha são 
os chocolates da Charbonnel, uma das mais finas e antigas chocolaterias da Inglater-
ra. Experimente as famosas trufas de champanhe! Para um jantar memorável, experi-
mente o restaurante e bar Hix, no Soho, um dos bairros mais famosos de Londres. 
Disputado, moderno, serve uma culinária britânica sazonal e coquetéis britânicos históricos. 

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Charbonnel 
www.charbonnel.co.uk 
+44 020 7318 2075

Fortnum and Mason
www.fortnumandmason.com
+44 084 5602 5694

Hix
www.hixsoho.co.uk 
+44 020 7292 3518

Punch Tavern
www.punchtavern.com 
+44 020 7353 6658

Roast
www.roast-restaurant.com 
+44 084 5034 7300

Acima: Pub Punch Tavern (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: British Breakfast no Roast Restaurant (foto de divulgação) 
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A primeira parada de qualquer turista deve ser a London Eye. Essa roda gigante te 
dá acesso a uma vista panorâmica incrível da cidade. Outro ponto turístico imperdível 
é a Tate Modern, a galeria de arte moderna e contemporânea mais importante do 
Reino Unido. Vale à pena conhecer o primeiro museu de cera Madame Tussauds, 
aberto em 1884. Quem gosta de teatro vai se encantar pelas peças da Companhia 
Royal Shakespeare. E se quiser assistir um show de verdade vá para a arena O2, 
conhecida por receber grandes espetáculos em Londres.

ONDE CURTIR
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ATRAÇÕES 
 
Galeria Tate Modern
www.tate.org.uk/modern
+44 020 7887 8888

London Eye
www.londoneye.com 
+44 087 1781 3000

Madame Tussauds 
www.madame-tussauds.co.uk 
+44 087 1894 3000

Royal Shakespeare
www.rsc.org.uk
+44 084 4800 1110

The O2
www.theo2.co.uk 
+44 020 8463 2000

Acima: London Eye (Visit Britain)  
Canto Inferior Direito: Tate Modern (Visit Britain) 

www.tate.org.uk/modern
www.londoneye.com
www.madame-tussauds.co.uk
www.rsc.org.uk
www.theo2.co.uk


Prepare-se para usar suas libras nas lojas de departamentos. A Selfridges é uma das 
mais populares, tem tudo para todos os bolsos. A Marks & Spencer é a mais tradicio-
nal. Já a Harrods é a mais luxuosa e exclusiva de Londres, então os preços não tem 
limite. Para continuar a gastar muito vá até Bond Street, o shopping de luxo mais 
badalado. Em Notting Hill está a famosa feira de antiguidades Portobello Road, onde 
há praticamente de tudo!  Quem procura estilos variados deve ir até Camden Town. 
Esse era o lugar preferido de Amy Winehouse. Possui lojas cheias de coisas antigas e 
exóticas, quiosques e muitos pubs.

ONDE GASTAR
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Acima: Harrods (Visit Britain) | Canto Inferior Esquerdo: Portobello Road (Visit Britain) 

LOJAS 
 
Harrods
www.harrods.com 
+44 020 7730 1234

Marks & Spencer
www.marksandspencer.com
+44 113 866 3017

Portobello Road
www.portobelloroad.co.uk 
+44 020 7727 6177

Selfridges
www.selfridges.com 
+44 113 369 8040

www.harrods.com
www.marksandspencer.com
www.portobelloroad.co.uk
www.selfridges.com


O Hyde Park é ideal para uma boa caminhada ou pic-nic com os londrinos. Em 
frente ao belíssimo edifício Somerset House há um belo pátio onde as pessoas 
se reúnem no verão para curtir os jatos d’água que saem do chão de granito e ao 
entardecer o show da iluminação. No inverno o pátio recebe uma grande pista de 
patinação. Durante o ano todo o local também recebe shows de música e teatro. Para 
começar o dia muito bem vá ao Corney Barrow CityPoint. Eles oferecem cafés da 
manhã de champanhe em um pátio bar a céu aberto, uma carta de vinhos completa. 
Vale também curtir a brisa do Rio Tâmisa em um belo passeio de barco e observar 
Londres mais atentamente. Quem prefere descansar em um spa, o Chancery Court é 
a melhor escolha. Foi considerado um dos 10 melhores de Londres, premiado como 
a melhor massagem e day spa.

RECREAÇÃO

Corney-Barrow 
www.corney-barrow.co.uk 
/bars/citypoint.html 
+44 020 7382 0606

Passeio de barco  
(The Original Tour) 
www.theoriginaltour.com  
+44 020 8877 1722

Somerset House 
www.somersethouse.org.uk  
+44 020 7845 4600

Spa Chancery Court 
www.spachancerycourt.com  
+44 020 7829 7058

ONDE RELAXAR

Acima: Somerset House (Visit Britain) | Canto Inferior Esquerdo: Hyde Park (Visit Britain) 
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