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The National Gallery 

"Art Treasures"

The National Gallery is a magnificent Georgian edifice on the northern

side of Trafalgar Square that houses a massive collection of Western

European art. Started in 1838, you can find the works of master Leonardo

Da Vinci in the Sainsbury wing of the gallery, alongside Botticelli and

Bellini. The west wing contains works by Titian, Michelangelo and

Raphael, the north wing contains works by Rubens, Rembrandt and

Caravaggio, and the east wing contains works by Seurat, Canaletto,

Degas and Monet. A portable audio guide is available in six different

languages.

 +44 20 7747 2885  www.nationalgallery.org.u

k/

 information@ng-

london.org.uk

 Trafalgar Square, Charing

Cross, Londres

 by Photo: Andreas Praefcke   

Covent Garden Piazza 

"Mímica, Mercado e Museu da Mecânica"

Esta área foi antigamente a sede do mercado Londrino de frutas e

produtos hortícolas, que hoje deslocou-se para o New Covent Garden

Market em Bermondsey. Hoje, é um conjunto de lojas que vendem uma

variedade de bens, de antigüidades e artesanato de imagens e vestuário

artesanal. Há também uma área ao ar livre onde espetáculos de mímica e

malabarismos podem, ocasionalmente, ser encontrados. Músicos tocam

regularmente nos bonitos pátios em torno das lojas do mercado. Também

há alguns lugares para almoçar ou pegar um sorvete.

 www.coventgarden.london/  info@coventgarden.org.uk  Covent Garden, Londres
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London Eye 

"Marco do século 21"

Conhecida como London Eye ou Roda do Milênio, esta enorme roda-

gigante de 137 metros (450 pés) no South Bank oferece uma fabulosa

vista panorâmica de Londres. As vistas espetaculares do topo se

estendem até 40 quilômetros (25 milhas) em todas as direções em um dia

claro para incluir vistas de Windsor. Seu início na virada do século 21

conferiu-lhe o título de 'Roda do Milênio', símbolo do progresso feito até

agora e a promessa de um futuro glorioso. Desde então, a London Eye

tornou-se um ícone do horizonte da cidade, conhecida como a roda de

observação em balanço mais alta do mundo e um dos pontos de

observação mais altos da cidade. Cada uma das cápsulas envidraçadas da

London Eye pode transportar até 25 passageiros em torno de seus 120

metros de diâmetro em um ritmo tranquilo, um circuito que leva cerca de

30 minutos para ser concluído. Durante o passeio, a cidade e suas muitas

atrações estão espalhadas por toda parte para um vislumbre da

circunferência de Londres em uma única leva.

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

Building, County Hall, Londres
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Abadia de Westminster 

"Santuário Nacional da Grã-Bretanha"

A oeste do Palácio de Westminster, esta peça impressionante da

arquitetura gótica inglesa primitiva encanta a todos com seus 700 anos

de história e sua associação imediata com a realeza britânica. Construída

pela primeira vez pelo rei Eduardo, o Confessor, entre 1042 e 1052 como

Abadia de São Pedro, a igreja deveria servir como um local de

sepultamento real para ele e todos os herdeiros reais que se seguirssem.

Rapidamente, esta igreja originalmente Românica tornou-se também o

local onde ocorreram coroações e casamentos reais, tornando-se assim

um dos edifícios religiosos mais significativos para os monarcas

britânicos. Enquanto a abadia manteve o status de catedral por vários

anos no século 16, logo foi designado o título de 'real peculiar' ou uma

igreja que é governada diretamente pela coroa, nos anos seguintes. A

abadia, com suas majestosas torres de marfim que apontam para o céu,

contrafortes dramáticos que revestem a fachada sul e a nave em estilo

normando que fica entre as duas torres, é atualmente um dos marcos

reais mais surpreendentes de Londres.

 +44 20 7222 5152  www.westminster-

abbey.org/

 info@westminster-

abbey.org

 20 Dean's Yard, Londres
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Palácio de Buckingham 

"Endereço de Sua Majestade"

O grande e imponente Palácio de Buckingham é a residência oficial da

monarquia britânica em Londres desde 1837. Embora as origens do

palácio datem do século XVIII, quando o Duque de Buckingham construiu

sua casa no local, o palácio como está hoje é resultado principalmente do

trabalho dos arquitetos John Nash e Edward Blore. O palácio possui 775

quartos, ricamente decorados com porcelana de Sevres e obras de arte de

nomes como Rembrandt, Vermeer e Van Dyck. Da paleta de creme e ouro

da Belle Epoque aos meandros da Regência Chinesa, cada quarto é uma

vitrine de design de interiores extravagante e de bom gosto. A Grande

Escadaria é talvez um dos melhores exemplos de fundição de bronze do

mundo, iluminada por uma cúpula de vidro e o ponto focal do palácio,

enquanto o pátio de entrada é o cenário de um dos eventos turísticos

mais populares de Londres - a Troca da Guarda. O Royal Mews e a Galeria

da Rainha são outras características populares desta residência real que

também estão abertas aos visitantes. Tudo isso é cercado por gramados

muito bem cuidados e jardins exuberantes cheios de flores no verão,

pintando uma imagem de grandeza condizente com a família real

britânica.

 +44 20 7766 7300  www.rct.uk/visit/the-state-rooms-

buckingham-palace

 Constitution Hill, Londres

 by Luke Massey & the Greater

London National Park City

Initiative   

O Museu Britânico 

"A principal atração histórica de Londres"

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

bem como um importante recurso acadêmico. Sua coleção foi legada à

nação em 1753, e a distinta estrutura renascentista grega do museu foi

construída durante o século XIX. A coleção se expandiu maciçamente

durante o auge do Império Britânico, levando à reputação do museu de

adquirir fontes de todo o mundo, deixando-o com mais de 8 milhões de

objetos. As exibições cobrem cerca de 5,5 hectares (14 acres), tornando

impossível ver tudo em uma visita. A famosa Pedra de Roseta, Relevos

Assírios, Mármores do Parthenon e a vasta coleção egípcia são algumas

das exposições mais conhecidas do Museu Britânico.

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

m.org

 Great Russell Street,

Bloomsbury, Londres
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Tate Modern 

"Galeria de Arte"

Inaugurado em 2000, esta galeria tem espantado os membros da

indústria, amantes da arte, turistas e os difamadores são poucos. O

museu, localizado entre o os blocos de concreto castanho-claro do

Bankside, têm algumas das suas características originais. Abrigava na

década de 1950 uma central eléctrica. No interior, existem muitos obras

inovadoras que chamam a atenção, com peças que datam desde 1900 até

hoje, abrange muitos dos mais importantes artistas do século, até os

famosos de hoje. A entrada é gratuita, mas uma doação é bem recebida.

 +44 20 7887 8888  www.tate.org.uk/visit/tate-

modern

 visiting.modern@tate.org.u

k

 Bankside, Londres
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Parque Hyde 

"O maior dos parques reais"

Um dos espaços verdes mais emblemáticos do centro de Londres, cada

folha de grama no Hyde Park é cheia de história que remonta ao início dos

anos 1600. Carregado com uma infinidade de pontos históricos, as

principais atrações do parque incluem o simbólico Canto dos Oradores, o

tranquilo Serpentine Lido área de natação e a famosa Galeria Serpentine.

Ele também é enfeitado por pontos turísticos impressionantes, como a

estátua do Ísis e a Fonte do Memorial de Diana. Os amantes da natureza

podem seguir em direção à fronteira sul de Hyde para encontrar-se no

meio do felize Jardim das Rosas. Um lugar fantástico para passar o dia, o

Hyde Park é uma visita obrigatória durante uma estada em Londres.

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

rks/hyde-park

 hyde@royalparks.gsi.gov.u

k

 West Carriage Drive, Londres
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V&A South Kensington 

"Um dos Melhores de Londres"

Predominantemente um museu das artes decorativas, o V & A tem uma

vasta colecção de escultura, mobiliário, vidro, fotografias e muito mais do

período que vai desde a antigüidade até art-déco. Aqui você também

pode encontrar a recentemente remodelada Galeria Raphael, que abriga

vários desenhos de tapeçaria feitos por Raphael e fazem parte do Espólio

Real. Nas quarta-feiras, as noites são temáticas.

 +44 20 7942 2000  www.vam.ac.uk/  bookings.office@vam.ac.uk  Cromwell Road,

Knightsbridge, Londres
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Torre de Londres 

"Vendo as riquezas"

900 anos de história estão guardados dentro das grossas paredes da

Torre de Londres. Originalmente construída como uma fortaleza por

Guilherme, o Conquistador, em 1066, a Torre de Londres foi ampliada ao

longo dos anos por vários monarcas. A sua característica mais distintiva é

também a mais antiga, a Torre Branca, que remonta a 1078 por

Guilherme, o Conquistador, como símbolo da supremacia Normanda.

Embora usada de diferentes maneiras: como residência real, arsenal e

casa da moeda, a Torre de Londres é mais conhecida por seu período

como prisão e local de inúmeras execuções, principalmente de Ana

Bolena e Catarina Howard. Elizabeth I, Sir Walter Raleigh e o príncipe

Edward V são algumas das outras personalidades famosas que foram

presas aqui. Histórias de traição, conspiração e espionagem são

abundantes em meio a essas paredes históricas, com inúmeros segredos

esperando para serem descobertos. Outra característica curiosa aqui são

os corvos, que dizem proteger a Coroa Britânica. Hoje, a Torre de Londres

é um museu e a casa das fabulosas Joias da Coroa. As visitas ao castelo

são lideradas pelos Yeomen Warders, também conhecidos como
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Beefeaters.

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

Wapping, Londres
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Natural History Museum 

"Um dos Museus Mais Populares da Cidade"

Explore a história natural do planeta desde a época pré-histórica até aos

nossos dias num dos mais visitados museus de Londres. Em 1881, o

Museu de História Natural mudou-se para a sua actual sede. Desenhado

por Alfred Waterhouse, este edifício é hoje um dos mais bonitos e

famosos de Londres. Seus respeitosos vestíbulos hoje abrigam mais de

300 anos de colecções, com mais de 68 milhões de exemplares de

espécies. Amplamente divididas em duas galerias a "Vida" e "Galeria

Terra", o museu oferece muito mais do que pode ser visto num dia, e seus

pés vão cansar antes do seu cérebro. Deixe os seus filhos correrem entre

os esqueletos de dinossauros, vulcões em erupção e reconstrucções das

baleias azuis em tamanho real, é muito pouco provável que as crianças

vão esquecer a primeira vez que estiveram aqui.

 +44 20 7942 5000  www.nhm.ac.uk/  Cromwell Road, South Kensington,

Londres

 by monkeywing   

Paradise Wildlife Park 

"Fun Time With Animals"

One of the best locations for a day outing with the family, Paradise

Wildlife Park is among the first interactive wildlife parks of its kind in the

United Kingdom. Home to more than 400 animals, what sets this park

apart from the regular zoos and sanctuaries is that it provides an

opportunity for interaction with animals of all kinds, which includes

feeding the wild ones and penguins. Not only this, the wildlife park, which

came about during the 1960s, also comprises of an indoor play area for

kids as well as outdoor attractions like Safari Adventure Golf, Fantasyland

and an amusement park for one and all. Entertaining daily shows like the

Animal Olympics Show, Weird and Wonderful Show and Creepy Creatures

Show are some of the other attractions that are favorite among kids.

Operated by the Sampson Family, the Paradise Wildlife Park is open to

visitors throughout the year.

 +44 1992 47 0490  www.pwpark.com/  info@pwpark.com  White Stubbs Lane,

Broxbourne
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