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Neste post vou mostrar um pouco do que conheci em Londres:

o Palácio de Buckingham, o bairro Notting Hill, Tower Bridge,

London Eye (a roda gigante) e o famoso relógio de Big Ben. Como

fiquei pouco tempo, nem tudo deu para conhecer. Mas posso dizer

que valeu a pena. Foi muito melhor do que eu imaginava. Então,

preparado(a)? Leia com calma. Este post ficou mais extenso que o

normal. Está bem detalhado e com várias fotos. Depois deixe seu

comentário, ao final do post.

Ah! Quer nos conhecer melhor? Então nos acompanhe:

Tower Bridge
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Assim como Barcelona (veja aqui sobre Barcelona - Espanha), fui visitar também Londres nas minhas férias

deste ano. Na alfândega tive que preencher de onde eu vinha, pra onde eu iria no final e quanto tempo iria

ficar. Quem me perguntava isso tinha um inglês fácil de entender. Não tive problemas em responder e de ser

entendida, que era o mais importante. Em seguida, de dentro do aeroporto, peguei o trem que ia direto para o

centro, o Heathrow Express (site oficial Heathrow Express). Vale a pena comprar. É mais caro, mas mais

rápido. No caminho, fui observando a paisagem. É bem industrial e um tanto sombrio, diria. Você percebe que

é bem antigo por conta de muitos tijolos, várias ferrrovias que percorrem em paralelo e não tem muitas

árvores. Pelo menos não do lado que eu estava...

Quando cheguei, imaginava Londres bem diferente em um primeiro momento. Imaginava que era bem escura

e com pouca iluminação. Ao contrário. É bem iluminada e movimentada. Nada muito diferente do que uma

capital.

https://fabicorderodesign.wordpress.com/2016/04/20/como-se-encantar-e-se-apaixonar-pela-bela-cidade-barcelona/
https://www.heathrowexpress.com/the-smarter-way?tid=WEXT12190&CMP=PSB022&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=LATAM_BLANKET_EN_BRAND_SEARCH&utm_term=heathrow express&gclid=CKOIlYjuk80CFVcIkQodg9QI5w
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Chegando no ponto final, em Paddington, parece com a estação da Luz, em SP. Vários trens e metros

param por lá. Quanto a sua arquitetura, diria que as construções são do início do século XX. Muita gente.

Fluxo normal de SP em horário de pico. Sim, sim, também é lotadíssimo. É bem sinalizado para sair, mas

confesso que deu um pouco de medo. Aquele medo de se perder e de descobrirem que você é turista...

rss.. mas descobrem, este cabelo preto e cara de latina, fácil que descobrem... rss... Era medo de estar

ali sozinha naquela cidade diferente, onde eu não conhecia absolutamente nada e nem ninguém. Apesar

de saber inglês, o medo ficava dentro de mim e aquele frio barriga predominava. A minha frase era: "Se

der medo, vai com medo mesmo". Era um dos meus sonhos que estava se realizando e eu nem

acreditava. Londres. Então, bora colocar o medo no bolso e realizar aquele sonho de criança. <3
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Na saída da estação, a paisagem continuava bem industrial, com arquiteturas robustas e imponentes. Mesmo

em um hospital que passei para perguntar onde ficava o Hotel, não parecia um hospital mesmo. A impressão

que eu tive era que ali algum dia funcionava uma fábrica. Para mim tudo lembrava uma grande fábrica.

Aquele trecho dali era assim. A medida que fui caminhando reparei nas diversas câmeras instaladas. Os

portões das travessas eram em sua maioria pretos e com lanças, sabe? Parecia que eu ia entrar em algum

portal.

Abaixo, eu busquei no Google Map para você ter uma ideia da arquitetura da cidade. Vejam que tem algumas

áreas arborizadas, a maioria parecem grandes escolas tradicionais e clássicas, mas não, são comércios onde

a maioria é indiano ou mussulmano. A estação de Paddignton está a esquerda da foto abaixo. O Hotel Classic

Hotel onde fiquei estava na rua Sussex Gardens, abaixo, nas ruas arborizadas.
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A foto acima tirei da janela do quarto do Hotel. Lembra o filme do Harry Potter, não? Nublado, friozinho, um certo

suspense.. Em algum momento também achava que viria alguém correndo em cima dos telhados. Ok. Viajei

agora... rss... já vi muito filme de ação... rss... 007 foi filmado em Londres. Algumas das cenas passam pelos

principais pontos turísticos. Reparem.
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Foto ao sair do Hotel



Os ingleses são mais bem humorados do que eu

imaginava. A maioria dos programas eram tipo talk

show ou aqueles de comédia ao vivo, improvisada.

Tinham competições entre artistas e tudo mais, tipo

gincana. Isso, eu reparei nisso... rss...

No Hotel peguei um mapa de trem (existem vários

legais) e já me programei para o dia

seguinte. Meta: conhecer o Palácio de

Buckingham e conhecer o metro de Londres. Hmm...

o metro é tenebroso hein? Feio mesmo. Um labirinto

sinistro e arrepiante, mas muito bem sinalizado. Com

o tempo você acostuma andar por ali

DICA: Compre seu ticket para andar de metro. Sai

mais barato. O transporte em Londres é caro, viu? Ou

você pode comprar por dia ou pelo tempo que você

ficar. As cabines de compra são fáceis de encontrar e

aceitam cartão e dinheiro. Eu comprei o diário. Você

também pode comprar Oyster Card. Guarde esse

nome. Veja aqui outro site pra você se informar e

comprar, se quiser.
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PALÁCIO DE BUCKINGHAM

Estava chegando no Palácio de Buckingham, à esquerda. As colunas altas e

os portões lá na frente abertos, indicavam a entrada do Palácio. Não sabia.

Apenas fui andando até ver se era mesmo por lá. Os carros pretos mais

antigos, são taxis. Há muito carro novo na cidade.
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O Palácio de Buckingham tem um formato retangular. Cercado por câmeras, quando você chega perto você

percebe a imponência dos portões dourados (Golden Gate). Ali você percebe os séculos de monarquia. Ao chegar

bem perto, existem detalhes da época do século XVIII, XIX. "Os 77 mil metros quadrados de

área construída foram erguidos ao longo de mais de 75 anos. Era uma grande casa do Duque

de Buckingham adquirida pelo Rei Jorge III, em 1762. O Palácio tornou-se a residência oficial da monarquia

britânica em 1837, com a ascensão da Rainha Vitória."

Imagino que dentro deva ter muito mais história do que possamos imaginar. Aliás, é o que fazem quando visitamos

Madame Tussuads, contam a história de Londres. Reparem que ali também existe o fluxo de carro normal, de

pessoas locais que trabalham no dia-a-dia. Não pára pra nada...

PALÁCIO DE BUCKINGHAM
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Se você quiser ver a troca de guarda, ela acontece conforme

cronograma disponível no site oficial: The Royal Family. Depedendo da

época, a troca acontece todo dia. No meu caso, que fui em abril, era

terça e quinta. Então é bom conferir quando for.

A minha impressão inicial foi de tumulto demais!!! Muita gente curiosa

querendo conhecer o Palácio (incluindo eu.. rss...). Muita gente alta! :(.

Eu ficava na ponta do pé e esticava o bracinho pra tirar foto. Saiu

alguma coisa.. rss... Depois, o guarda deu a dica que se ficasse de

frente para o portão daria pra ver melhor. Sim. Isso foi verdade. Foi

onde consegui tirar as melhores fotos :)

PALÁCIO DE BUCKINGHAM

Foto: Fabi Cordero

Esta foto foi tirada esticando o

pé, mão e apontando para o

local de frente para o Palácio.

Reparem a quantidade de

gente!!

Conheça a surpreendente e fascinante Londres

Visite: http://fabicorderodesign.wordpress.com
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Como chegar no Palácio de Buckinghan

Endereço: Buckingham Palace London SW1A 1AA

Estações de metrô mais próximas: Victoria, Green 

Park e Hyde Park Corner.

Ônibus:

Números 11, 211, 239, C1, e C10, descer na parada

Buckingham Palace Road.
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PALÁCIO DE BUCKINGHAM

Ao redor do Palácio também é bem lotado. Não sabia que tinha esta

estátua da Rainha Victoria logo em frente ao Palácio. Imagine que

nas minhas costas estava o Palácio e na frente esta estátua. Sempre

com o braço bemmm esticado pra tirar foto.. Rss..
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PALÁCIO DE BUCKINGHAM

Finalmente, consegui ver bem de pertinho os

guardas. Eles fazem uma marcha tocando música

local. Bem alinhado, com passos bem rápidos.



PALÁCIO DE BUCKINGHAM
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PALÁCIO DE BUCKINGHAM



PALÁCIO DE BUCKINGHAM

Trânsito local. Vida que segue



AS ESTAÇÕES DE METRO (UNDERGROUND)

A estação Victoria, perto do Palácio de Buckingham, é grande, mas para entrar no metro (Underground que eles

falam), é estreita. Achei ótimo o contraste do novo para o velho. O novo, ainda dentro da estação e suas

diversas saídas, e o velho, entrando no metro. Ali começa como se fosse um túnel. Lotado, lotado, lotado. Mas o

povo foi bem educado. Absurdamente educado, a ponto dos atendentes do metro de pedir desculpas pelo

tumulto e que voltássemos em paz, tranquilos. Oi? Jura?

As estações, em sua maioria eram sombrias, mas

dava pra se localizar bem. Entre uma estação e

outra, claro que me perdi.. rss.. Mas não tive

problema. Era só falar que iria para Paddignton que

já me diziam como chegar.



AS ESTAÇÕES DE METRO (UNDERGROUND)

Esta é a estação Victoria. Um detalhe interessante é que os

metros são pequenos, se comparados aos de SP. São portas

para entrar de uma pessoa ou de duas. Em SP já seria um

tumulto só. Eles são estreitos e cada estação que chegava,

anunciava qual estação estava.

O letreiro avisando cuidado com o vão entre o trem e a

plataforma: “May the gap between the train and the platform”



NOTTING HILL

COMO CHEGAR
Desça na estação Notting Hill Gate e siga as 
placas que indicam o Portobello Road 
Market.

Um lugar chamado Notting Hill. Olha,

posso dizer que é muito melhor do

que eu esperava. Eu ia ficar em torno

de uma hora e já voltaria para cidade,

que nada, fiquei umas 4hs. Achei

ótimo! Achei um ambiente bem

gostoso. Tranquilo de andar. As ruas

com algumas casas coloridas, onde

pelo que eu li, foram estábulos.

Gostei.

Andando, encontrei uma feira. Não

sabia da feira que existia por lá.

Descobri depois que se chama

Portobello Market. Todas as

lembranças que eu havia comprado

lá perto do Madame Tussads, na feira

eram metade do preço. Ok. Não

sabia mesmo... rss..



NOTTING HILL
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NOTTING HILL

Foto do nome de uma das 

ruas de Notting Hill. 

Acredito que seja uma das 

principais



NOTTING HILL



TOWER BRIDGE

Majestosa e imponente! Linda! Emocionante de ver! Quando cheguei eu fiquei realmente
emocionada. Parecia que eu já conhecia o local. Cheia de detalhes, toda desenhada, ela é
simplesmente linda! Um amigo falou que no filme Sherlock Holmes, na cena em que ele briga, a torre
está sendo construída. A Tower Bridge pode ser confundida pela primeira ponte construída em
Londres: a London Bridge. A London Bridge está na lista de conhecer em uma próxima viagem.

Como chegar

Endereço: Tower Bridge Rd, Southwark, London SE1 2UP

Estação de metrô: Tower Hill (Circle e District Lines)



TOWER BRIDGE



TOWER BRIDGE

Este prédio fica em frente à Tower

Bridge. Um prédio moderno, com

restaurantes embaixo e cafeteria.



TOWER BRIDGE

Quando um navio de altura maior do que

a ponte vai passar, é tocado um sinal de

alerta. Foto no momento em que o navio

ia passar debaixo dela.



RELÓGIO BIG BEN

Gente! Juro! Fiquei emocionada. Não estava acreditando que eu

estava ali de frente com o relógio mais conhecido do mundo! Fiquei

parada e escutando as badaladas quando deu 5hs da tarde. Da

primeira vez que passei estava menos tumultado. No dia seguinte,

como estava sol, tinha muito mais gente. Naquela região tem muito

camelô, mendigo e gente de todas as nacionalidades. Tem de tudo.

Ficaria ali apreciando por um longo tempo, mas não dava pra vacilar

por ali.



Big Ben é o nome do sino, que foi instalado

no Palácio de Westminster durante a

gestão de Sir Benjamin Hall, ministro de

Obras Públicas da Inglaterra, em 1859.

Você reparou que a arquitetura clássica, ao

menos no centro de Londres, é bem

predominante? A identificação da era

clássica e industrial é bem marcante. É

possível encontrar tijolos à vista e números

romanos.

RELÓGIO BIG BEN
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Tirei as fotos com tanta emoção. Queria ficar parada ali. Não queria que o

tempo passasse. O cheiro, o vento, o clima, tudo, simplesmente tudo me

deixava extremamente feliz. Feliz de estar ali na ponte do Bing Bang.

Emocionante. Sei que nem todos vão ter essa sensação. Mas a impressão

que eu tive é que em algum momento eu já estive ali. Foi muito bom!

Se tiver oportunidade, visite Londres. Ande devagar, sem pressa. Aprecie

esse momento único de conhecer esta surpreendente cidade.
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