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E mais! Dicas para viajar de trem e ônibus pela Inglaterra
e como visitar os estúdios da Warner Bros
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INTRODUÇÃO

Este guia foi escrito para o viajante independente que deseja conhecer um
pouco do interior da Inglaterra tendo Londres como base. Nele são apresentados
dez destinos que ficam a até 2,5 horas de viagem de trem a partir da capital. A
ideia é acordar cedo, pegar o trem, passar o dia no local e voltar para Londres
ainda antes do jantar. Bate-volta, vapt-vupt, day-trip, como queiram chamar!
São dez opções de passeios, todos maravilhosos e que agradam a diversos
gostos: castelo (Windsor), praia (Brighton), museu (Bletchley Park), cidades com
histórias milenares (York e Bath), cidades universitárias (Cambridge e Oxford),
cidades relacionadas a seus mais célebres filhos, mas que têm muito mais a
oferecer (Liverpool para os Beatles e Stratford-Upon-Avon para Shakespeare),
além do monumento pré-histórico mais famoso do país, Stonehenge.
Cada destino é destrinchado de forma que você poderá traçar seu próprio
roteiro incluindo os pontos que achar mais interessante. Nós apresentamos a
lista de “Top 10” com as dez atrações turísticas mais importantes da cidade,
além de dicas de economia e sugestões de locais especiais, pubs, casas de chá ou
restaurantes. Tudo acompanhado de um mapa bem organizado e prático.
Como bônus, mostramos as formas de ir a uma atração muito popular em Londres: os
estúdios Warner Bros., onde foi filmada a série Harry Potter. Como fica nos arredores
da cidade - quase fora do mapa de metrô! - muita gente tem dúvida de como chegar
usando o transporte público. Nós explicamos tudinho para você!

É com grande alegria que lançamos este terceiro guia editado pelo site Londres
para Principiantes. Ele vem complementar os dois primeiros, que têm conteúdo
restrito a Londres: o guia “Londres em 4 dias – roteiros e dicas” com roteiros
bem explicados para o melhor da cidade e o guia “Mercados de Londres”, com
informações sobre mercados de rua charmosos e gostosos.
Esperamos que você encontre aqui inspiração para sair de Londres por um dia
ou mais e se aventurar por locais incríveis que tanto contrastam com a capital.
Enjoy!
Eneida Latham

INTRODUÇÃO

Não existe forma de viajar na Inglaterra mais confortável e prática que o trem.
Para incentivar você a viajar de forma independente usando o transporte
ferroviário, incluímos no final do guia um capítulo com informações sobre os
tipos de passagens, como comprar e formas de economizar.
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Clique para navegar no Google Maps
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Top 10

Brighton é uma praia bem inglesa, o que para nossos olhos tropicais pode
ser um pouco estranho. E o que caracteriza uma praia bem inglesa? Em
primeiro lugar, para ser bem inglesa, a praia não pode ser de areia fina e
branca como as nossas, mas de pedregulhos ou cascalhos – a pebble beach.
A praia de Brighton é assim!

1

Brighton Pier

Como o clima não é lá essas coisas e não se pode contar com o sol nem
mesmo no auge do verão inglês, é preciso ter diversão. No caso das cidades
litorâneas inglesas, a diversão normalmente vem em forma de um píer,
onde estão instalados bares, restaurantes, e um parque de diversão para as
crianças. O Brighton Pier, uma linda estrutura construída na era vitoriana,
reúne tudo isso.

2

Brighton Marina

Outro ponto importante é a promenade, um calçadão à beira-mar. O de
Brighton não decepciona, e você pode ir caminhando até a Brighton
Marina, um local muito agradável com diversos bares, restaurantes e lojas.
Além do píer e da marina, estes são os pontos turísticos principais da cidade:

BRIGHTON

3
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British Airways i360

Projetado pelos mesmos arquitetos da London Eye, este teleférico vertical (que
já recebeu o apelido de “doughnut” – rosquinha) leva o visitante a 138 metros
de altura. É a atração mais nova de Brighton, inaugurada em agosto de 2016.
O horário de funcionamento varia conforme a época, veja aqui. Ingresso pago.
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Onibus Hop-on Hop-off

City Sightseeing Cambridge – uma rota com 19 pontos de parada, inclusive
um na estação ferroviária, que fica a uns 20 minutos de caminhada da região
central. No verão, os ônibus circulam a cada 20 minutos entre 10h10 e 17h10
e no restante do ano em intervalos de 40 minutos.

Walking Tour

Official Tours of Cambridge - o centro de informações turísticas da cidade
oferece algumas opções de tours guiados a pé (em inglês) com duração de duas
horas. Saídas a cada 30 minutos entre 10h30 e 15h00. Preços a partir de £16
(incluído no valor entrada a alguns Colleges).

Como ir de Londres a Cambridge

CAMBRIDGE

Trens expressos saem da estação King’s Cross com destino a Cambridge Station
a cada 30 minutos, geralmente à XXh15 e XXh45. A viagem sem escalas leva
em torno de 50 minutos.
Da estação Liverpool Street também saem trens diretos, com frequência de
até 4 trens por hora. Há um trem expresso que só faz uma parada no percurso,
com o tempo de viagem de 1 hora e 5 minutos e um trem parador que faz o
percurso em 1 hora e 30 minutos.
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Rio Cam
foto: Timo Newton Syms
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Mary Arden’s Farm (4 - fora dos limites do mapa), fazenda onde a mãe de
Shakespeare nasceu e Hall’s Croft (5), casa em que a filha de Shakespeare morou com o marido. Elas podem ser de grande interesse para quem vai à cidade
especialmente para conhecer mais sobre o escritor.
Dica de economia- O Shakespeare Trust disponibiliza passes
válidos para visitar três das casas (“Town Houses Pass”) ou as
cinco casas (“Town, Cottage and Farm Pass”) com desconto. É
possível comprar o passe “Town Cottage and Farm” usufruindo
da promoção 2for1. Baixe o voucher aqui.
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8 Passeio pela margem do Rio Avon

Da Henley Street, onde fica a Shakespeare Birthplace, caminha-se até a Bridge
Street que leva aos Bancroft Gardens, jardins nas margens do Rio Avon. Chegando aos jardins, logo se encontra o Gower Memorial (6), que consiste de
uma estátua de Shakespeare rodeado por quatro de seus famosos personagens:
Hamlet, Lady Macbeth, Falstaff e Prince Hal.

STRATFORD-UPON-AVON

Continuando o passeio pela lateral do rio, chega-se aos teatros Royal Shakespeare Theatre (7) e Swan Theatre (8) (um ao lado do outro), da companhia de
teatro Royal Shakespeare. Para os amantes do Bardo, assistir a uma peça em
sua cidade natal é daquelas experiências que se guarda para toda a vida! As
apresentações acontecem durante todo o ano e em alguns dias da semana
(normalmente às quintas e sábados) há matinés às 13h30. Veja a programação
no link dos teatros acima.
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Holy Trinity Church

Logo à frente dos teatros, está esta igreja que é a construção mais antiga de
Stratford (1210), onde Shakespeare foi batizado e seu corpo está enterrado.
Aberta de segunda a sábado entre 9h00 e 17h00 em março e outubro, 8h30
e 18h00 entre abril e setembro e 9h00 e 16h00 entre novembro e fevereiro.
Domingos entre 12h30 e 17h00. Entrada gratuita (pede-se doação).
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Clique para navegar no Google Maps
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VIAJAR DE TREM NA INGLATERRA

Por ser uma ilha relativamente pequena e contar com uma malha ferroviária extensa, viajar de trem em
distâncias médias e longas na Grã-Bretanha (ilha que inclui a Inglaterra, País de Gales e Escócia) é fácil e
confortável. Como as estações ferroviárias se encontram bem na área
central das cidades, não há perda de
tempo com deslocamentos extras.
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Não existe mais no Reino Unido
uma só companhia ferroviária estatal, como há em outros países da
Europa. Desde a década de 1990 a
antiga British Rail foi privatizada e
hoje cerca de 20 empresas diferentes
operam no país, cobrindo as diversas
áreas. No centro de Londres, há 15
estações ferroviárias principais de
onde partem os trens para o interior
da Inglaterra e para outras cidades
europeias também. Dependendo do
destino, o trem partirá de uma estação diferente na capital. Neste guia,
explicitamos a estação de partida em
Londres para cada destino.

Onde encontrar
rotas, horários e
preços para viajar de
trem na inglaterra
Há um serviço de informações sobre rotas e horários prestado pela
Associação das Empresas Operadoras de Trens (ATOC), o National Rail
Enquiries, que é integrado e serve a
todas as empresas. Em um único site,
www.nationalrail.co.uk, você pode
obter informações sobre qualquer
destino no Reino Unido, consultar
se um trem específico está operando
no horário e obter informações sobre
tarifas e descontos.
A busca por preços e horários para
uma viagem específica é bem simples de ser feita. Por exemplo, para
uma viagem de Londres para Liverpool, fizemos a pesquisa abaixo no
site da National Rail Enquiries.

Ficaremos muito felizes em ver suas fotos
dos locais incluídos neste guia.
Para isso, ao publicar no Instagram ou no Facebook,
marque as fotos com
#EuNaInglaterra
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