
LONDON

PHOTO TOUR

O London Photo Tour é um serviço onde eu acompanho o turista nos pontos 
escolhidos da cidade, clicando momentos de descontração e interação entre a pessoa 
e o local. É basicamente um momento comum de um turista em férias, apenas pelo 
fato de ter alguém registrando este passeio de uma forma mais interessante e criativa. 

O que é? 

Como 
funciona?

Nós nos encontraremos em seu hotel, ou em algum ponto perto de onde a sessão será 
feita, e de lá iremos caminhando pelos locais determinados. É possível levar uma outra 
roupa e acessórios, e poderemos parar pelo caminho para a troca ser feita. O pagamento 
poderá ser feito em dinheiro no dia da sessão, ou através de Paypal anteriormente à 
sessão. No prazo de 7 dias as fotos serão  editadas e enviadas em alta resolução por 
compartilhamento online através do site Dropbox.com.



mínimo de 35 fotos

1 HORA

Valor sem álbum: £110

Valor com álbum: £190

 

 

Escolha de 1 Roteiro

Pacote 
Express

mínimo de 60 fotos

2 HORAS

Valor sem álbum: £200

Valor com álbum: £290

 

 

Escolha de 2 Roteiros

mínimo de 90 fotos

3 H 30 MIN

Valor sem álbum: £300

Valor com álbum: £400

 

 

Escolha de 3 Roteiros

Pacote  
Premium

Pacote 
Luxo

Roteiro 1: Arredores de London Eye + Big Ben + cabines telefônicas + Abadia de Westminster  

Roteiro 2: St Jame's Park + Buckingham Palace 

Roteiro 3: Arredores de Tower Bridge e Tower of London 

Roteiro 5: Regent's Park 

Roteiro 4: Millenium Bridge + arredores da Catedral St Paul's 

Roteiro 6: Notting Hill 

* Grupos / famílias com 6 pessoas ou mais terão um valor diferenciado
* Caso queira adquirir o álbum, informações adicionais serão enviadas separadamente

 Roteiros

 Parceiros  
Pelo Mundo

AMSTERDAM: Manuela Hugo -  www.manuelahugophotography.com 
PARIS: Leandro Dias - www.fotografoemparis.com 
ITÁLIA: Marcela Schneider - www.hashtagitaly.net 
NOVA YORK: Tiziana - www.photooffame.com 
DUBAI: Patrícia - @patricia.andrade.photography 


