PUBS
The Spaniards Inn

Por que visitar
Esse é um pub histórico de Londres no qual você pode fazer diferentes refeições: almoço, brunch e
jantar. Os pratos trazem ingredientes britânicos clássicos com toque de criatividade. Uma boa
opção para quem gosta de combinar comida boa com drinks variados, cervejas artesanais e vinhos
finos.
Harmonizando painéis de madeira tradicional com elementos contemporâneos, o local oferece uma
atmosfera descontraída. O ambiente é ideal para todos os tipos de público, desde grandes grupos a
casais e famílias com crianças. A dica é, depois do almoço, passear pelo parque Hampstead Heath,
que fica ao lado.
Onde
Hampstead, próximo ao parque Hampstead Heath
Estação do metrô
A 15 minutos a pé da estação Hampstead (linha Northern)
Horário
Segunda a sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 22h30.
Preços
Pints a partir de 4,30 libras / Fish & Chips: 15,25 libras / Sanduíche de massa lêveda com frango e
bacon defumado: 9,25 libras

Waxy O’Connor’s

Por que visitar
Para os degustadores de plantão, o local oferece pratos caseiros tradicionais da Irlanda, cafés,
cervejas e drinks. O pub fica na construção de uma antiga igreja e dispõe de vários ambientes,
telões para assistir a jogos esportivos e música ao vivo.
O diferencial é que, por ser um pub irlandês, todos os domingos, às 20h30, ocorrem sessões
tradicionais irlandesas por lá. Conhecido como o “pub da árvore”, o charme do local é uma árvore
de mais de 250 anos trazida da Irlanda e que fica dentro do estabelecimento.
Onde
Entre Piccadilly Circus e Leicester Square. Há duas entradas, uma pela Rupert Street e outra pela
Wardour Street
Estação do metrô
Estação Piccadilly Circus (linhas Piccadilly e Bakerloo) e estação Leicester Square (linhas Northern
e Piccadilly)
Horário
Segunda a quinta, das 12h às 23h30. Sexta e sábado das 12h às 00h. Domingo, das 12h às 23h.
Preços

Pints a partir de 4,40 libras / Hambúrguer de carne de porco desfiada e cebola frita: 13 libras /
Asinhas de frango: 8,5 libras / Cervejas variam entre 6,5 e 10 libras / Há também opções de menus
com entrada, prato principal e sobremesa, em torno de 20 libras.

The Engineer

Por que visitar
Por ter um jardim ao ar livre, esse pub apresenta um clima agradável para quem aprecia reunir a
galera e beber cerveja. Vale a pena, sobretudo aos que visitam Londres no verão. Além disso, o
local é dog friendly.
Já o menu variado ao longo do dia tem opções para todos os paladares. Hambúrgueres grelhados na
hora, filés e pratos veganos e vegetarianos são algumas das iguarias oferecidas no local.
Onde
Primrose Hill
Estação do metrô
Estações Chalk Farm e Camden Town (ambas pela linha Northern)
Horário
Segunda a sexta, das 12h às 23h. Sábado, das 10h às 23h. Domingo, das 12h às 22h30.
Preços
Pints a partir de 4,30 libras / Sanduíche carne e peixe: 17 libras / Brownie de chocolate quente
com sorvete de avelã: 6,50 livros / Torta de carne e queijo defumado: 14 libras

The Flask

Por que visitar
Se você procura por um lugar badalado e com estilo antigo, essa é a opção certa. O pub possui
ambientes internos e externos com direito a elementos originários desde o século 17. O bar
principal, por exemplo, é datado do ano de 1800!
Nesse pub, você terá à disposição um menu com snacks, comidas sazonais e bebidas variadas,
desde o vinho à cerveja. Como o ambiente geralmente recebe muitas pessoas, o interessante é
fazer uma reserva antes. E uma dica boa: se você fizer o cadastro no site do bar, ganha um drink
grátis na sua primeira visita!
Onde
Highgate West Hill
Estação do metrô
A dez minutos das estações Archway e Highgate
Horário
Segunda a sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 22h30.
Preços
Uma garrafa de vinho tinto pode variar entre 24 e 31 libras / Entradinhas de salmão defumado com
salada de batata e rabanete: 6,50 libras / Barriga de porco: 16,50 libras

The Holly Bush

Por que visitar
Localizado no coração histórico de Hampstead, oferece o clima perfeito para quem quer se sentir
como um verdadeiro londrino. O pub fica em uma ruela, apresentando uma alternativa à agitação
do centro da cidade.
Aqui estamos falando de uma antiga construção com mais de quatro séculos. O estilo rústico é
preservado nos móveis e na decoração do pub. Lareira, mesas, bancos e cortinas com estilo da
época deixam um clima nostálgico no ar.
Onde
Hampstead
Estação do metrô
Estação Hampstead (linha Northern)
Horário
Segunda a sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 22h30.
Preços
Pints a partir de 4,40 libras / Fish and chips: 14 libras / Sopa de ervilha tradicional: 7,50 libras /
Salmão defumado: 20 libras

Ye Olde Cheshire Cheese

Por que visitar
Localizado na histórica Fleet Street, este é um dos pubs mais antigos de Londres. Sua primeira
encarnação data de 1538.
Destruído no Grande Incêndio de 1666, ele foi reconstruído um ano depois. Desde então, já foi
frequentado por Mark Twain, Charles Dickens, Voltaire. E se você tiver um pingo de sobriedade, vai
querer figurar nessa lista.
Onde
Fleet Street
Estação do metrô
Temple (Circle e District Line)
Horário
Segunda a sexta, das 11h às 23h. Sábado, das 12h às 23h.
Preços
Pints a partir de 4,40 libras / Fish and chips: 13 libras

The Old Bank of England

Por que visitar
O The Old Bank of England fica em um prédio construído em 1888, onde parte do Banco da
Inglaterra funcionou por um breve período.
Nos porões desse prédio, foram escondidas as joias da coroa britânica durante a Segunda Guerra
Mundial. Em 1995, ele foi completamente reformado pela cervejaria Fuller’s, que fez dali seu pub.
O lugar é decorado com grandes lustres de cobre, quadros, murais, colunas e paredes vermelhas.
Onde
Fleet Street
Estação do metrô
Temple (Circle e District Line)
Horário
Segunda a sexta, das 11h às 23h
Preços
Pints a partir de 4,50 libras / Fish and chips: 12,50 libras

BARES
Sky Pod Bar - Sky Garden

Por que visitar
O Sky Pod Bar é um “jardim” nas alturas, com uma vista fantástica de Londres. Do alto do 35o
andar, é possível observar a Torre de Londres, a Tower Bridge, o Shard e muito mais.
A visita à noite fica ainda mais bonita, com as luzes da cidade adornando toda a experiência. Além
das belas imagens que seus olhos vão captar, você também poderá degustar drinks incríveis e curtir
um som eletrônico na medida.
Dá para entrar sem reserva, mas será difícil encontrar mesa. Para garantir um lugar, dê um pulo
aqui.
Onde
City of London
Estação do metrô
Monument (Northern, Central e Waterloo & City lines)
Horário
Segunda e terça, das 7h à meia-noite; Quarta a sexta, das 7h à 1h; Sábado, das 8h à 1h; Domingo,
das 8h à meia-noite
Preços
Drinks (excelentes) a partir de 11 libras.

Cahoots

Por que visitar
Escondidinho na Kingly Court, este bar é imperdível para os apaixonados por Londres. O Cahoots
reproduz, com perfeição, uma estação de metrô dos anos 1940.
Da rua, você vê apenas uma plaquinha discreta: “To the trains”. Se tentar entrar, vai ser barrado,
a menos que saiba a senha secreta, que você recebe ao fazer a reserva.
Ao descer as escadas, você embarca em uma viagem ao passado. É como se você entrasse em uma
estação fantasma. As mesas ficam dentro do que seriam vagões de trem, as placas sinalizam as
linhas de metrô e toda a decoração remete ao período pós-Segunda Guerra.
Os drinks são excelentes, os nomes são engraçados, o menu é um jornal antigo e garçons e
garçonetes se vestem como se vivessem naquela época.
Onde
Soho
Estação do metrô
Entre Oxford Circus (Bakerloo, Victoria e Central lines) e Piccadilly Circus (Piccadilly e Bakerloo
lines)
Horário
Segunda a quarta, das 17h à 1h; quinta, das 16h às 2h; sexta, das 16h às 3h; sábado, das 13h às 3h;
domingo, das 15h à meia-noite.
Preços
Drinks sensacionais têm preços a partir de 11 libras.
É preciso fazer reserva.

Mr Fogg’s Residence

Por que visitar
Inspirado no livro “Volta ao Mundo em 80 Dias”, de Júlio Verne, o bar Mr Fogg’s é um excelente
destino para viajantes em Londres. O livro foi publicado em 1873 e conta a história de um
metódico britânico chamado Phileas Fogg, que sai de sua restrita rotina para vencer uma aposta:
completar uma volta ao mundo em 80 dias.
Localizado na elegante e aristocrática Mayfair, o bar apresenta o primeiro andar da casa de Mr.
Fogg. É todo decorado com objetos e artefatos que o personagem trouxe de suas aventuras nos
mais diversos lugares do mundo. São cabeças de tigres e leões, lobos empalhados, crocodilos,
guarda-chuvas de pé de elefante, gaiolas de pássaros, bandeiras, capacetes antigos, relógios,
bicicletas, rifles, globos, mapas e malas de viagem. Até mesmo o banheiro é todo característico
da Era Vitoriana.
Os drinks, deliciosos, fazem referência aos destinos pelos quais o personagem passou em sua volta
ao mundo.
Onde
Mayfair
Estação do metrô
Green Park (Jubilee, Piccadilly e Victoria Lines)

Horário
Segunda a quarta, das 17h à 1h; Quinta e sexta, das 16h às 2h; Sábado, das 13h30 às 2h; Domingo,
das 15h à 0h
Preços
Drinks (excelentes) a partir de 12 libras.
É preciso fazer reserva.

CAFÉS
Monmouth

Por que visitar
Você faz parte do time de apaixonados por café? Então, as cafeterias Monmouth são parada
obrigatória na cidade - são duas lojas em Londres! Elas estão localizadas no Covent Garden e no
Borough Market, cada loja de um lado diferente do rio Tâmisa.
O mais interessante é que o Monmouth faz visitas anuais a produtores de café do mundo todo.
Nessas incursões, a equipe conversa com fazendeiros e cooperativas para aprender tudo sobre o
cultivo. Por isso, mesmo tratando-se de um produto sazonal, você sempre terá opções
interessantes no local, já que os cafés são de diferentes países.
Onde
Duas lojas, uma em Covent Garden e outra no Borough Market
Estação do metrô
Para o café em Covent Garden, estação Covent Garden (linha Piccadilly). No café do Borough
Market, estação London Bridge (linhas Jubilee e Northern)
Horário

No Covent Garden, de segunda a sábado, das 8h às 18h30. No Borough Market, de segunda a
sábado, das 7h30 às 18h. As duas lojas fecham aos domingos.
Preços
Ótimo custo-benefício para os padrões londrinos.

Petersham

Por que visitar
Localizado no Covent Garden, esse restaurante à la carte é um local elegante para um café. No
interior do estabelecimento, que possui elementos de arte contemporânea, você poderá provar
produtos sazonais de alta qualidade. Se você gosta dos sabores da cozinha italiana, a escolha será
certeira!
Onde
Covent Garden
Estação do metrô
Covent Garden (linha Piccadilly) e Leicester Square (linhas Northern e Piccadilly)
Horário
Todos os dias, das 11h à meia-noite.
Preços
Risoto com aspargos e parmesão: 14 libras

The Haberdashery

Por que visitar
Procurando por um café com toque vintage, que é a cara de Londres? Vá para o Haberdashery, na
loja em Crouch End. Lá você encontrará um espaço aconchegante, com paredes de azulejos da era
vitoriana e uma decoração que dá um charme especial à sua refeição.
Além do café (claro!), você também poderá desfrutar de chás saborosos. É que o Haberdashery
oferece os chás da W Martyn, uma loja londrina especializada e referência na área. Outro detalhe
é que o cardápio está em constante mudança. Portanto, você terá boas surpresas ao visitar esse
café!
Onde
Crouch End
Estação do metrô
A 15 minutos a pé da estação de trem Hornsey. Já a estação de metrô mais próxima é a Turnpike
Lane (linha Piccadilly), que fica a meia hora de caminhada do café.
Horário
Todos os dias, das 9h às 17h30.
Preços
Ovos e torrada de massa lêveda: 5,95 libras / Sanduíche veggie: 8,50 libras / Cappuccino: 2,85
libras / Chá: 2,50 libras

The Attendant

Por que visitar
O café é um antigo banheiro público. Sim, você leu certo! O estabelecimento fica em um banheiro
de rua da época vitoriana, que foi redesenhado para se transformar em um dos cafés mais legais de
Londres. A decoração é bem-humorada: os mictórios de porcelana, por exemplo, foram adaptados
com madeira para formarem uma bancada de refeições.
O café existe desde o século 19, mas ficou desativado por 50 anos até ser reaberto. O foco está na
experiência, já que o ambiente curioso quebra a monotonia. Dê uma pausa no roteiro para tomar
um café e utilizar o Wi-Fi do local. Atração imperdível!
Onde
Fitzrovia
Estação do metrô
Oxford Circus (linhas Central, Victoria e Bakerloo) e Goodge Street (linha Northern)
Horário
Segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Sábado e domingo, das 9h às 17h30.
Preços
Torrada de banana: 4,5 libras / Purê de batata doce: 6 libras / Sopa sazonal: 4,8 libras

Edith’s House

Por que visitar
Aqui você terá uma experiência nostálgica, lembrando-se da sua “nana”. O ambiente retrô é uma
casa antiga, que tem um conceito dedicado às vovós. O café oferece um espaço convidativo e
familiar. Você pode sentar, por exemplo, em uma privada que serve como cadeira, ou, então,
curtir um momento relaxante deitado em uma cama.
O café dispõe de comidas caseiras tradicionais, mas sem esquecer as novas demandas
gastronômicas, como os pratos veganos e vegetarianos. Local ideal para famílias com crianças,
idosos e até mesmo cachorros!
Onde
Crouch End
Estação do metrô
Ealing Broadway (linhas Central e District)
Horário
Segunda a sexta, das 9h às 17h. Sábado e domingo, das 9h às 18h.
Preços
Torrada de ovos e abacate: 8,50 libras / Sanduíche de salmão defumado: 6,50 libras / Panquecas
doces veganas: 7,50 libras

RESTAURANTES
Brasserie Zédel

Por que visitar
Essa cervejaria francesa, que já foi parte do antigo The Regent Hotel, nos remete à década de 30
pela sua arquitetura e decoração. A fachada do restaurante parece a de um típico café londrino,
no entanto, ao entrar, você se depara com uma estrutura chique e fascinante!
Mas nem por isso você precisará gastar muito para viver essa experiência. O restaurante oferece
um ótimo custo-benefício. Aproveite a comida francesa tradicional e uma boa música ao vivo
durante a visita.
Onde
Piccadilly Circus
Estação do metrô
Estação Piccadilly Circus pela saída 1
Horário
Segunda a sábado, das 11h30 à meia-noite. Domingo das 11h30 às 23h.
Preços
Filé de salmão e erva-doce: 17,75 libras / Torta de chocolate e framboesa: 5,50 libras / Salada de
endívia com queijo roquefort: 6,75 libras

Flat Iron

Por que visitar
Escolha certeira para quem gosta de carne. O intuito do restaurante é servir bife de qualidade a
um preço acessível. Por isso, lá você encontrará o corte flat iron, que dá nome ao
estabelecimento. Trata-se de um corte bovino retirado da paleta e que é muito macio, pois só
perde para o filé mignon.
Além disso, no restaurante, os visitantes podem conferir uma microcervejaria em funcionamento e
um balcão de sorvete. Aproveite para tomar uma cerveja artesanal do próprio local. Embora o
maior estabelecimento seja o do Covent Garden, há outros quatro em Londres.
Onde
Covent Garden
Estação do metrô
Embankment (linhas Bakerloo, Circle, District e Northern) e Leicester Square (linhas Northern e
Piccadilly)
Horário
Todos os dias, das 12h às 23h.
Preços
O tradicional bife com corte flat iron custa apenas 10 libras.

Canela

Por que visitar
O restaurante é um pedacinho de Portugal em plena Londres. Lá, você encontrará comida
portuguesa tradicional, degustando receitas originais com toque sofisticado e criativo. Tudo da
melhor qualidade, já que as especiarias são importadas de várias partes de Portugal.
Delicie-se com os tradicionais pastéis de nata e os bolinhos de bacalhau. Como Portugal é
conhecido pelos vinhos de alta qualidade, peça uma taça para tornar a experiência ainda mais
saborosa.
Onde
Ao lado de Seven Dials
Estação do metrô
Estação Covent Garden (linha Piccadilly) ou Leicester Square (linhas Northern e Piccadilly)
Horário
Segunda a quarta, das 10h às 22h30. Quarta e sexta, das 10h às 23h. Sábado, das 9h às 23h.
Domingo, das 9h às 21h.
Preços
Pastéis de bacalhau: 5,90 libras / Carne de porco à alentejana: 12,90 libras / Pastel de nata: 2
libras / Taça de vinho tinto São Sebastião: 5,90 libras

Toff’s

Por que visitar
Você não pode visitar Londres sem provar a comida mais tradicional do país: fish and chips (peixe e
batata frita). Estabelecido em 1968, o Toff’s é o lugar perfeito para fazer isso, uma vez que
oferece diferentes versões do prato e já recebeu diversos prêmios, entre eles o certificado de
excelência do Trip Advisor em 2016.
Experimente esse prato, criado em 1860, em um ambiente amigável a turistas. Todos os pedidos do
restaurante são preparados por chefs, então, a qualidade da comida é garantida. Parada
obrigatória na cidade!
Onde
Muswell Hill
Estação do metrô
A cerca de uma milha das estações Highgate (linha Northern) e East Finchley (linha Northern)
Horário
Segunda a sábado, das 11h30 às 23h (últimos pedidos às 22h).
Preços
Os pratos de fish and chips custam, em média, 15 libras, dependendo do tipo de peixe escolhido.

Burger and Lobster

Por que visitar
Esse local tem a proposta de aperfeiçoar a função de dois principais ingredientes: hambúrguer e
lagosta, como o próprio nome diz. Essa ideia surgiu a partir de quatro colegas em 2011. Hoje já há
vários restaurantes Burger & Lobster espalhados pela cidade.
A unidade em Mayfair, no entanto, foi onde tudo começou - por isso, é uma ótima escolha. Os
pratos têm muita qualidade, e os preços são mais acessíveis em relação a outros estabelecimentos
de Londres.
Onde
Mayfair
Estação do metrô
Green Park (linhas Jubilee, Piccadilly e Victoria) e Hyde Park Corner (linha Piccadilly)
Horário
Segunda a sábado, das 12h às 22h30. Domingo, das 12h às 20h.
Preços
Lula crocante: 7,5 libras / Hambúrguer com salada e fritas: 16 libras / Lagosta: 23 libras /
Cheesecake: 5 libras

CHÁ DA TARDE
Fortnum & Mason

Por que visitar
Aqui você terá uma experiência com muita sofisticação. Na Fortnum & Mason, um prédio de
esquina, o chá da tarde é servido no espaço The Diamond Jubilee Tea Salon, no quarto piso.
O nome do salão é uma homenagem à Rainha Elizabeth, já que, em 2012, ela abriu-o formalmente
em uma visita na companhia das duquesas de Cornwall e Cambridge - Camilla e Kate.
Onde
Próximo a Piccadilly Circus
Estação do metrô
Green Park (linhas Jubilee, Picadilly e Victoria) e Piccadilly Circus (linhas Bakerloo e Piccadilly)
Horário
Segunda a sábado, das 11h30 às 21h30. Domingo, das 12h às 18h.
Preços
Um chá da tarde sai em torno de 50 libras por pessoa.

Brown’s Hotel

Por que visitar
Ideal para quem deseja uma experiência digna de realeza, pois a rainha Victoria adorava tomar chá
nesse hotel. O menu não deixa a desejar: são mais de 17 tipos diferentes de chá, acompanhados
por sanduíches, bolos e outras guloseimas.
E se você é fã de Agatha Christie, mais um motivo para incluir o hotel no seu roteiro. Foi nele que
a autora se inspirou para escrever o romance policial “Crime no Hotel Bertram”, de 1965.
Onde
Próximo a Piccadilly Circus
Estação do metrô
Green Park (linhas Jubilee, Piccadilly e Victoria) e Piccadilly Circus (linhas Bakerloo e Piccadilly)
Horário
Todos os dias, das 12h às 18h.
Preços
Experiência cara. O chá da tarde tradicional, por exemplo, sai por 55 libras por pessoa.

Sketch

Por que visitar
Esse prédio histórico vai agradar quem gosta de arte e arquitetura. O ambiente é praticamente
todo rosa, desde paredes e bancos de veludo ao bar. A decoração é deslumbrante. Nas paredes, há
mais de 300 esboços do britânico David Shrigley, criando uma galeria para as obras do artista
visual.
Outra curiosidade é que o local já foi um atelier da marca de alta costura Christian Dior. Sobre a
comida, não há dúvidas: o cardápio é elegante, e o chá da tarde, sem dúvidas, vale a visita.
Onde
Mayfair
Estação do metrô
Oxford Circus (linhas Bakerloo, Central e Victoria) e Piccadilly Circus (linhas Bakerloo e Piccadilly)
Horário
Todos os dias, das 11h30 às 16h.
Preços
Um chá da tarde tradicional custa 58 libras por pessoa.

Savoy

Por que visitar
Localizado próximo ao rio Tâmisa, esse hotel cinco estrelas oferece uma experiência luxuosa. Não
é à toa que por lá já passaram personalidades como Charlie Chaplin, Coco Chanel, Ernest
Hemingway e Frank Sinatra.
O chá é servido no salão Thames Foyer, onde haverá um pianista para embalar a tarde. Lá, você
poderá provar chás de vários países, como China, Índia, Sri Lanka e Irã. Entre as opções do
cardápio, estão deliciosos sanduíches, bolos e pastéis.
Onde
Covent Garden
Estação do metrô
Embankment (linhas Bakerloo, Circle, District e Northern) e Temple (linhas Circle e District)
Horário
Todos os dias, das 13h às 17h45.
Preços
Essa é outra experiência que pesa no bolso. As opções de chá da tarde variam entre 68 e 192
libras.

The Berkeley

Por que visitar
Esse é o lugar perfeito para quem gosta de moda. Servido na sala de jantar Collins Room, o chá da
tarde, conhecido como Prêt-à-Portea, é fashionista. O menu é modificado a cada seis meses, para
que as guloseimas sejam inspiradas nas tendências das passarelas e do design.
Ou seja, você poderá apreciar um bolinho em formato de um sapato ou de uma bolsa. E esse é
apenas um exemplo das criações inspiradas na moda! Tudo em um ambiente elegante, decorado
em tons pastéis com detalhes em rosa pink.
Onde
A poucos minutos do Palácio de Buckingham
Estação do metrô
Knightsbridge (linha Piccadilly) e Hyde Park Corner (linha Piccadilly)
Horário
Todos os dias, das 13h às 17h30.
Preços
A partir de 52 libras por pessoa.

LOJAS
Liberty

Por que visitar
Lá você pode comprar roupas, acessórios, cosméticos, móveis, tecidos, joias, itens de papelaria,
brinquedos… Ou seja, tem opção para todos os gostos! O prédio da loja foi inaugurado em 1924 e,
por si só, é uma atração para os turistas. No estilo Tudor, da arquitetura medieval, esbanja
personalidade e sofisticação.
A visita à loja já vale como um passeio, mas, se você quiser fazer compras, é melhor preparar o
bolso. Isso porque a Liberty vende grandes grifes, como Marc by Marc Jacobs, Burberry, Gucci e
Valentino.
Onde
Na esquina da Great Marlborough Street com a Regent Street
Estação do metrô
Oxford Circus (linhas Bakerloo, Central e Victoria) e Piccadilly Circus (linhas Bakerloo e Piccadilly)
Horário

Segunda a sábado, das 10h às 21h. Domingo, das 11h30 às 18h.
Preços
Preços altos. Uma calça jeans feminina, por exemplo, pode custar entre 170 e 400 libras,
dependendo da marca.

Fortnum & Mason

Por que visitar
Essa loja de departamentos é uma obra arquitetônica imponente de seis andares. Cada piso é
destinado a produtos diferentes. Lá você encontrará itens de padaria e pâtisserie, geleias,
chocolates, queijos, vinhos e muito mais. Também há utensílios e acessórios de cozinha refinados,
perfumes, bolsas, cosméticos, joias.
A loja inclusive abastece a Família Real com produtos! Impossível não sair de lá sem ao menos uma
sacola. Além das compras, a Fortnum & Mason possui restaurante, lanchonete e o tradicional chá
da tarde.
Onde
Próximo a Piccadilly Circus
Estação do metrô
Green Park (linhas Jubilee, Picadilly e Victoria) e Piccadilly Circus (linhas Bakerloo e Piccadilly)
Horário
Segunda a sábado, das 10h30 às 20h. Domingo, das 12h às 18h.
Preços

Por se tratar de produtos de qualidade e luxo, os preços são mais altos.

The Conran Shop

Por que visitar
Fundada em 1974 por Terence Conran, a loja é líder no varejo de luxo. Lá é possível comprar
móveis, objetos de iluminação, utensílios de cozinha, acessórios para casa, roupas. Os produtos
possuem design vintage e moderno.
A primeira loja Conran foi aberta em Londres em 1987, em um edifício histórico no Chelsea.
Originalmente, o prédio foi encomendado pela marca de pneus Michelin. Por isso, ele abriga o
restaurante Bibendum, uma homenagem à figura icônica da marca, conhecido como The Michelin
Man. Essa ainda é a loja mais emblemática da marca. No entanto, em Londres, há outras duas
unidades.
Onde
Chelsea
Estação do metrô
South Kesington (linhas Circle, District e Piccadilly) e Sloane Square (linhas Circle e District)
Horário
Segunda, terça e sexta, das 10h às 18h. Quarta e quinta, das 10h às 19h. Sábado, das 10h às 18h30.
Domingo, das 12h às 18h.
Preços

Preços geralmente altos, dependendo do produto. Uma cadeira, por exemplo, pode custar mais
que 2 mil libras. No entanto, é possível encontrar itens acessíveis, como barras de chocolate, chás
e outros presentes.

Anthropologie

Por que visitar
Fundada em 1992 nos Estados Unidos, hoje a Anthropologie é uma marca global. A primeira
unidade da loja na Europa foi inaugurada em Londres, em 2009. Fica na Regent Street, uma das
principais ruas comerciais da cidade.
Uma variedade de produtos pode ser encontrada lá. As opções vão desde roupas e acessórios a
móveis e utensílios de cozinha e decoração. Além da disposição elaborada dos produtos, outro
charme da loja é a parede de plantas, que se estica até três andares.
Onde
Regent Street
Estação do metrô
Piccadilly Circus (linhas Bakerloo e Piccadilly) e Oxford Circus (linhas Bakerloo, Central e Victoria)
Horário
Segunda, terça, quarta, sexta e sábado, das 10h às 19h. Quinta, das 10h às 20h. Domingo, das 12h
às 18h.
Preços
Valores médios em relação aos padrões de Londres.

Harrods

Por que visitar
É a maior loja de departamentos de Londres. Por isso, vale a pena conhecer, mesmo se a sua
intenção não for fazer compras. O prédio possui sete andares, pelo menos 330 departamentos e
quase trinta restaurantes. Ele fica em um dos bairros mais ricos da cidade, portanto, você pode até
ver uma celebridade por lá! O local tem o mesmo estilo da Galeries Lafayette, em Paris.
A loja foi fundada em 1849 por Charles Henry Harrod. Acredite, o intuito inicial era vender apenas
chás e comidas. Hoje, no entanto, a Harrods oferece milhares de opções de produtos. Algumas das
marcas vendidas são Fendy, Givenchy, Gucci e Saint Laurent.
Onde
Próximo ao Hyde Park
Estação do metrô
Knightsbridge (linha Piccadilly)
Horário
Segunda a sábado, das 10h às 21h. Domingo, das 11h30 às 18h.
Preços
Os preços são bem elevados, já que a Harrods vende produtos de grifes.

Para compras baratas
●

●

Primark: é onde você vai ficar apavorado com os preços. Parece barato demais para ser verdade, e
às vezes é. A qualidade não é a maior do mundo, como você pode esperar. Trata-se de uma rede de
lojas fast fashion que copia os estilos e peças de nomes grandes da moda por uma fração do preço,
com marca própria. Excelente para peças íntimas, meias, roupas básicas para usar durante a viagem
e malas. Site.
Sports Direct: nesta rede, também há muitas promoções, e marcas esportivas têm aqui o seu preço
mais baixo. Bom para moletons, casacos, camisas térmicas, meias, malas e mochilas. Site.

Este guia foi elaborado em parceria com a jornalista brasileira Monica O’May, que faz roteiros
personalizados para brasileiros em Londres.
Tudo começa em uma reunião pela internet (Skype, e-mail, etc). Nesse primeiro contato, você vai
contar um pouco de quem é, do que espera da cidade e qual é o tipo de programa pelo qual mais
se interessa. Aí, nessa conversa descontraída, seu roteiro exclusivo vai começar a tomar forma.
Tem quem prefira passar longe das atrações históricas e se concentrar apenas nas compras. Tem
quem busque um roteiro cheio de cafeterias e restaurantes. Tem quem queira uma assistência
inicial para as dicas básicas de metrô, locomoção e ambientação na cidade. E tem quem procure
um acompanhamento por não se virar tão bem no inglês.
Não importa qual é o seu interesse – há uma Londres para você. E com o auxílio da Monica, vai ficar
bem mais fácil encontrá-la.
Contato
Whats: +44 7720 879247
Email: momay.momay@gmail.com

