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Fortnum & Mason 

"Uma Experiência Britânica de Compras"

Aqui entre o luxuoso entorno do Fortnum & Mason, o Império Britânico

vive. Pequeno e sempre cheia dos turistas, Fortnum & Mason é muito mais

do que uma loja da rainha. Cheia dos tapetes e lustres, esta loja toma um

sentido diferenciado. As embalagens do F & M são tradicionais, elegantes

e são grátis quando compra qualquer presente (com excepção dos

alimentos, o que é uma pena, visto que é um dos destaques do lugar) há

uma vasta selecção de marcas próprias de chás, cafés, vinhos e outros

alimentos para escolher. Além disso, verifique se você puder parar para

ver a curiosa fonte na portas. Evidentemente, é importante lembrar que a

F & M é a mais famosa por sua inimitáveis cestas de roupa.

 +44 20 7734 8040  www.fortnumandmason.c

om/

 corporate@fortnumandmas

on.co.uk

 181 Piccadilly, Londres
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Liberty 

"Glamuroso Lugar"

O Liberty costumava ser um refúgio para a sofisticada clientela inglesa,

bem como para os turistas que estão à caça aos requintados tecidos para

costura. Hoje este lugar transformou-se no lugar da moda para roupas de

estilista e cosméticos. O edifício em si já possui uma grande beleza

histórica com a sua impressionante fachada da era dos Tudor e uma

magnífica escadaria interior feita de carvalho. A secção dos livros de arte

é acompanhado por um agradável café servido com um bolo

tremendamente doce. Antigüidades, uma secção para noivas e utensílios

domésticos podem ser encontrados no subsolo, jóias contemporâneas e

os acessórios que são a especialidade do Liberty estão no piso térreo. Há

louváveis secções para os cosméticos, presentes e as marcas da moda

desenhadora, tantos para homens como para mulheres. Nos últimos anos,

o Liberty tornou-se uma Meca para alguns já famosos, bem como para os

novos e criativos designers, incluindo Kostas Murkurdis, Martine Sitbon e

Issy Miyake. O departamento do tecidos e de texturas continua sendo o

melhor e os excelentes artigos domésticos e de artesanato são

extremamente variados.

 +44 20 7734 1234  www.liberty.co.uk  customerservices@liberty.c

o.uk

 Regent Street, Londres
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Selfridges & Co 

"Designer Shopping"

Selfridges is one of the best (and best known) department stores, not just

in the city, but the world. A store from which customers have come to

expect only the best, at Selfridges you can find branded clothing,

accessories, cosmetics, eatables and so much more. When you take into

account the quality and variety of services and products it offers, it is

really no wonder that this high-end store has become one of London's

attractions.

 +44 800 12 3400 (Toll Free)  www.selfridges.com/GB/en/features

/info/stores/london/

 400 Oxford Street, Londres
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Harvey Nichols 

"Favorito da Realeza"

Esta elegante e moderna loja da Harvey Nichols em Knightsbridge estava

entre os locais favoritos da falecida princesa Diana. Harvey Nicks (como é

conhecida a loja), dedica-se principalmente na venda de roupa de

desenhador, e os indecisos ou apresados podem solicitar gratuitamente

um auxilio de um vendedor personalizado. Tudo que precisa fazer é dizer-

lhes o que você está procurando e suas medidas e eles vão buscar na loja,

o item mais adequada. Os outros pisos oferecem diferentes serviços no

piso térreo, com a perfumaria, no quarto andar o Spa Aveda, no quinto

andar o Café e Bar, Yo! Sushi. Se isso não for suficiente, você pode

procurar alguns presentes requintadamente embalados longe da área de

comida. Empoleirar-se no bar do espresso ou procure algo na secção

orgânica e vitamina, onde pode-se utilizar o computador com tela sensível

ao toque para obter toda a informação sobre a saúde alimentar.

 +44 20 7235 5000  www.harveynichols.com/s

tore/knightsbridge/

 contact.knightsbridge@har

veynichols.com

 109 - 125 Knightsbridge,

Londres
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Harrods 

"Paraíso das Compras"

Esta é uma das mais prestigiadas lojas de Londres, o local serve como

uma brilhante homenagem as coisas elegantes e luxuosas. Propriedade

de Mohammed Al- Fayed, cada andar abriga as criações dos mais

conceituados desenhadores de moda e de acessórios, além dos móveis

de luxo, cosméticos, jóias e brinquedos clássicos. Se você estiver com

pressa, pode pedir ajuda ao serviço especializado oferecido pelo Harrod's.

Este palácio de Knightsbridge possui 19 cafés e restaurantes, um casino

no Internet e um departamento de animais de estimação. A marca

Harrods apresenta belissimos presentes, que podem ser entregues em

qualquer lugar do mundo. No subsolo, Al-Fayed construiu uma pequena

estátua dourada em homenagem à Princesa Diana e ao seu filho, Dodi,

que morreu tragicamente em Agosto de 1997.

 +44 20 7730 1234  www.harrods.com/  87-135 Brompton Road, Londres
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