
"Top Things To Do in London"

In this timeless city built on historical grandeur, world-class fashion and theater, music and clubbing, and a stunning, eclectic array of bars and

restaurants draw tourists from all over the world. London is classic yet modern, dynamic, and always fascinating.
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Museu Britânico 

"A Maior Atracção Histórica de Londres"

O Museu Britânico é uma das principais atracções turísticas de Londres,

bem como um importante fonte de conhecimento. Sua colecção foi legada

à nação em 1753 e a sua estrutura de bases gregas foi construída no

século 19. A colecção expandiu dramaticamente durante o apogeu do

Império Britânico, dando origem a notoriedade do Museu por ter

assumido colecções de todo o mundo, deixando-o com mais de 6,5

milhões de objetos para cuidar. A mostra abrange cerca de 14 hectares e é

muito cansativo para ver todas as peças num só visita. A melhor maneira

de fazê-lo é pegar uma colecção ou exposição que lhe-interesse, e

explorar isso, depois faça outra visita. E se você não tem tempo para uma

boa visita, tome um café no lindo Tribunal Restaurante. A entrada é

gratuita, mas algumas exposições podem ser cobrados .

 +44 20 7323 8299  www.britishmuseum.org  information@britishmuseu

m.org

 Great Russell Street,

Bloomsbury, Londres
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London Eye (Roda do Milênio) 

"Um Evento do Século 21"

Conhecido tanto como o olho de Londres (London Eye) quanto como a

roda do milênio (Millenium Wheel), esta enorme roda localizada no lado

sul oferece uma fabulosa vista aérea de Londres, se o seu estômago é

forte o suficiente. A sua criação no início, honrou do Milênio 2000, e as

espetaculares vistas que se- estendem por 45 metros funciona melhor nos

dias claros, assim incluem a vista de Windsor e do Tunbridge Wells. Até

25 pessoas podem caber em cada uma das capsulas das rodas A roda gira

lentamente, e gira surpreendentemente devagar em que dura trinta

minutos para girar completamente, então há muito tempo para tirar

fotografias do local.

 +44 870 990 8883  www.londoneye.com/  Westminster Bridge Road, Riverside

Building, County Hall, Londres
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Ponte da Torre 

"A Ponte Mais Ornamentada de Londres"

Projetada por Sir Horace Jones e aberto em 1894, o Tower Bridge é

famoso em todo o mundo. Devido ao grande volume do tráfego no rio

nesta época, o Tower Bridge foi concebido para ter estruturas gêmeas

que pudessem ser levantadas. Este famoso marco também tem vistas

fabulosas sobre o Torre de Londres e sobre a vida do rio Tamisa. Os

visitantes podem subir até a Torre Norte e atravessar o rio de maneira

segura através de um corredor fechado antes de descer pela torre sul.

Também é oferecida a Experiencia do Ponte Torre, uma fascinante

exposição situada no interior das torres e das casas de máquinas. Quer ter

uma bela vista da Tower Bridge de longe, mas não muito longe? Vá até o

Parque de Potters Fields, ao lado da Prefeitura, onde você pode apreciar

um piquenique com uma belíssima visão.
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 +44 20 7403 3761  www.towerbridge.org.uk/

TBE/EN/

 enquiries@towerbridge.org

.uk

 Tower Bridge Road, Londres
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Torre de Londres 

"Guarda da Torre de Londres e Jóias da

Realeza"

A Torre de Londres é entendida principalmente como um lugar medieval

de prisão e execução. Novecentos anos de história foram realizadas

dentro destas espessas paredes. Os anos violentos da Torre estão muito

longe, porém uma aura de morte e de tortura medieval permanecem. Hoje

em dia, visitas guiadas estão disponíveis. A principal atracção para a

maioria dos visitantes são as jóias reais, algo de tirar o fôlego. É também

uma chance para ver os lendários corvos que vivem nas paredes. A lenda

diz que se os corvos a abandonarem, a Grã-Bretanha vai ser novamente

invadido por estrangeiros. Curiosamente, foram dada ordens para cortar

as asas dos animais!

 +44 20 3166 6000  www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/  Lower Thames Street, St Katharine's &

Wapping, Londres
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Abadia de Westminster 

"Museu Nacional"

Westminster Abbey é considerado como uma obra-prima da arquitectura

medieval. Tem sido o palco para a maior parte dos eventos importantes

do país desde 1066 e para muitas outras ocasiões oficiais da realeza.

Actualmente, ainda é um templo dedicado ao culto regular e para a

celebração de grandes eventos da nação Britânica. Westminster Abbey é

o lugar do último repouso de um grandioso número dos famosos poetas,

cientistas, músicos, artistas, autores e muito mais.

 +44 20 7222 5152  www.westminster-

abbey.org/

 info@westminster-

abbey.org

 20 Dean's Yard, Londres
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Hyde Park & Kensington Gardens 

"O Maior dos Parques Reais"

Um oásis de tranqüilidade no centro de Londres, o Hyde Park, juntamente

com os jardins de Kensington à oeste, é o maior dos três parques reais.

Pelo lado noroeste fica a Esquina do Debate (Speaker's Corner), um

tradicional refúgio de liberdade de expressão. O lago Serpentine

comporta barcos, e possui uma área designada para a natação, além disso

existe a Galeria Serpentina que completa o conjunto fazendo daí um

famoso local turístico. O Albert Memorial e a estátua do travesso

personagem Peter Pan também estão alojados no Kensington Gardens

ambos atraem uma multidão. Estando separados pela majestosa ponte

Serpentina dá a opção aos visitantes que queiram tomar sol perto do

Fonte Diana ou que desejem simplesmente mergulhar os pés na água.

 +44 300 061 2114  www.royalparks.org.uk/pa

rks/hyde-park

 hyde@royalparks.gsi.gov.u

k

 West Carriage Drive, Londres

 by inanimalis   

Big Ben 

"O Relógio Mais Famoso do Mundo"

Big Ben é o nome do relógio dentro da famosa torre que faz parte das

Casas do Parlamento. Seu impressionante mecanismo pesa no total mais

13,5 mil toneladas, e do pêndulo, que bate uma vez a cada dois segundos,

é de 13 metros de comprimento e pesa 690 quilos. O relógio foi chamado

de "Big ben" depois que o primeiro comissário de Obras da Câmara dos

Comuns acendeu uma luz em cima do relógio para representar que

camara estava em sessão. Os moradores do Reino Unido podem agendar

uma hora para subir na Torre do Relógio. Infelizmente, a gente que não é

uma cidadão do Reino Unido não têm permissão para subir a Torre do

Relógio.
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 +44 20 7219 4272  www.parliament.uk/bigben  Parliament Square, Palace of

Westminster, Londres
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Palácio de Buckingham 

"Her Majesty's Address"

The grand and stately Buckingham Palace has been the official London

residence of the British monarch since 1837. Although the origins of the

palace go back to the 18th Century when the Duke of Buckingham built

his townhouse at the site, the palace as it stands today is principally the

work of architects John Nash and Edward Blore. The palace holds 775

rooms, lavishly decorated with Sevres Porcelain and fine art by the likes of

Rembrandt, Vermeer and Van Dyck. From the cream and gold palette of

the Belle Epoque to the intricacies of the Chinese Regency, each room is a

showcase of extravagant yet tasteful interior design. The Grand Staircase

is perhaps one of the world's finest examples of bronze casting,

illuminated by an etched glass dome and the focal point of the palace,

while the forecourt is the setting for one of London's most popular tourist

events - the Changing of the Guard. The Royal Mews and the Queen's

Gallery are other popular features of this royal residence that are also

open to visitors. All of this is surrounded by manicured lawns and lush

gardens alive with myriad blooms in summer, painting a picture of

grandeur befitting Britain's royal family.

 +44 20 7766 7300  www.royalcollection.org.uk/visit/the-

state-rooms-buckingham-palace

 Constitution Hill, Londres
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Praça Trafalgar 

"Lugar da Coluna de Nelson"

Trafalgar Square foi construído na seqüência da Batalha de Trafalgar, em

1805. O homem responsável por esta famosa vitória naval, que finalmente

destruiu a potência naval francesa e garantiu que a Grã-Bretanha não

fosse invadida foi o Almirante Horatio Nelson. Uma coluna, com uma

estátua de Nelson é o ponto central da praça. Na base da coluna são os

renomados leões de Landseer. Uma reforma datada de 2003 removeu as

faixas de tráfego para dar lugar a uma considerável escada, ligando a

Museu Nacional do Retrato (National Portrait Gallery) na praça. A Galeria

Nacional e da National Portrait Gallery fazem fronteira com dos lados da

praça, e é um bom lugar para sentar-se e absorver a atmosfera em um dia

ensolarado. A praça também é famosa pelo grande número de pombos

que congregam ali. É um dos principais locais que os visitantes vêm para

tirar fotografias.

 www.london.gov.uk/about-us/our-building-and-

squares/trafalgar-square

 Trafalgar Square, Londres
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Madame Tussaud's 

"Efígies de Cera Assustadoramente Aparenta

Vida"

O famoso museu Waxworks, começou por Madame Tussaud em 1835, são

uma das mais populares atracções turísticas de Londres, e, geralmente,

tem filas equivalentes. Agora, eles introduziram um sistema de reservas

fast-track (pista acelerada), e por isso você deve ser capaz de contornar as

filas por pré-reservar um horário para um £1 sobretaxa. Madame Tussaud

aprendeu seu comércio tornando as máscaras de morte durante a

Revolução Francesa, e as de Louis XVI e Marie Antoinette são exibidos ao

lado da lâmina que lhes-decapitaram. Existem modelos de cera do famoso

e infame de toda a caminhada da vida, algumas das quais são

espantosamente de vida similar. O Espírito de Londres onde exibem-se

memorabília de Londres no passado estão em exibição.

 +44 87 1894 3000  www.madametussauds.co

m/london/

 guest.experience@madam

e-tussauds.com

 Marylebone Road, Londres
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