
O London Photo Tour é um serviço onde eu acompanho o(s) turista(s) nos pontos escolhidos da cidade, clicando 

É basicamente um momento comum de um turista momentos de descontração e interação entre a pessoa e o local. 

em férias, apenas pelo fato de ter alguém registrando este passeio de uma forma mais interessante e criativa.  

Nós nos encontraríamos em seu hotel, ou em alguma estação, e de lá iremos caminhando pelos locais determinados. 

É permitido levar outras roupas e  acessórios e vamos parando pelo caminho para a troca ser feita. E se no dia da 

sessão desejar fazer cabelo e maquiagem, posso recomendar uma pessoa que irá até seu hotel / acomodação. 

O pagamento poderá ser feito em dinheiro no dia da sessão ou através de transferência bancária anteriormente à 

sessão. 

No prazo de uma semana as fotos serão selecionadas, editadas, e  enviadas em alta resolução  por 

compartilhamento online através do  site Dropbox.com. 

 

Veja abaixo os pacotes que ofereço: 

 

 

 London Photo Tour A
Duração: 1 hora  

Roteiro: Arredores de London Eye, Big Ben, Ponte de Westminster, cabines telefônicas e Abadia de Westminster. 
Número de fotos: Mínimo de 25 

Valor: £80 
 

 
 

http://dropbox.com/


 London Photo Tour B
Duração: 2 horas 

Roteiro: Arredores de London Eye, Big Ben, Ponte de Westminster, cabines telefônicas, Abadia de Westminster, 
St James’s Park e Buckingham Palace. 

Número de fotos: Mínimo de 50 
Valor: £150 

 

 

 

 London Photo Tour C
Duração: 3 horas 

Roteiro: Arredores de London Eye, Big Ben, Ponte de Westminster, cabines telefônicas, Abadia de Westminster, 
St James’s Park, Buckingham Palace e Tower Bridge. 

Número de fotos: Mínimo de 75 
Valor: £220 

 

 

Observações: 

 Grupos / famílias com 6 pessoas ou mais terão um valor diferenciado. 
 Horas adicionais poderão ser acrescentadas por £70 p/h. 
 Um Fotolivro poderá ser adquirido por £100 (capa dura, tamanho A4, 26 páginas). O valor do envio para o Brasil está incluso. 


