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Conheça a casa da
Rainha Elizabeth II e

encante-se com um dos
ícones  mais visitados de

Londres.
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História

 

Buckingham Palace,
anteriormente denominado
Buckingham House,  foi
construído em 1703 pelo Duque
de Buckingham. 58 anos depois
foi adquirido pelo Rei George III
para servir de residência
privada à Rainha Charlotte. Em
1837, com a coração da rainha
Victoria, o palácio passou a ser
usado como residência oficial
da monarquia. Várias reformas
e ampliações foram feitas ao
longo dos anos. 
Atualmente o palácio é a
residência da Rainha Elizabeth
II. Funciona também como sede 

administrativa de estado.
Líderes políticos são
recepcionados aqui nas famosas
salas de estado. A rainha
Elizabeth recebe o primeiro
ministro em uma das salas
privadas. 
 
O palácio reúne história, arte e
cultura. E é um dos poucos
palácios do mundo em pleno
funcionamento. Visite e faça
parte de uma história viva.
 
Curiosidade: O Rei Geoge III
pagou cerca de 21.000 libras
pela propriedade!
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O que esperar?

 

Buckingham Palace é um dos
ícones mais marcantes de
Londres e se você tem a
oportunidade de visitar não
perca essa chance. Vale a pena! 
 
Você verá de perto as famosas
salas de estado, tronos usados
pelos reis e rainhas durante a
coroação, a elegante sala de
jantar onde já foi recepcionada
verdadeiros banquetes para
famosos, políticos e pessoas
influentes, e muito mais. 
 
Nas páginas seguintes você verá

os principais destaques de forma
resumida. Durante a sua visita lá,
você receberá um audio guiado
disponível em português e poderá
explorar todos os detalhes desse
magnífico palácio.
 
A visitação é aberta ao público
somente no verão. E você poderá
comprar os ingressos em nosso
site. Acesse aqui e garanta sua
entrada. Reserve 2h para visitação.
 
Todas as fotos usadas nesse guia
foram gentilmente cedidas pela
www.royal.uk.
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Grand Staircase
A porta de entrada do palácio dá de
frente para a famosa escadarias
criada por John Nash. Ele trouxe a
experiência obtida na construção e
design dos teatros de Londres para
criar a  dramática e imponente
escadaria do Palácio de Buckingham.
Acima das escadarias é possível ver
as fotos dos membros da família da
Rainha Victoria. Estão lá os seus
avós,  George III e a Rainha
Charlotte. Em seguida seus pais e
seu tio Willian IV.

No site oficial você poderá fazer
uma visita virtual de 360 graus.
Clique aqui para acessar a página
do Royal Collection Trust.  
 
Curiosidade: O palácio tem 760
janelas, 1514 portas e  77 mil
metros quadrados de área. 

O Salão de baile como é
denominado esse espaço ficou
pronto em 1855, durante o reinado
da Rainha Victoria. Inicialmente foi
arquitetado para ser um salão de
bailes e concertos musicais. Na
atualidade é usado para servir
banquetes oficiais de estado. 
 
A grandiosidade dos eventos exige
tantos detalhes que levam 10 dias
para organizar tudo. Centenas de
pessoas são envolvidas para
assegurar nada mais do que 

perfeição. A distância entre a mesa
e as cadeiras é milimetricamente
medida. A mesa é posta com seis
taças e sete talheres.
 
O salão tem 36m de comprimento,
18m de largura e 13 de altura,
sendo assim o maior salão de todo
o palácio. 
 
Curiosidade: Esse foi o primeiro
espaço a receber eletricidade em
1883.

The Ballroom
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The Throne Room
Ao fundo do salão de baile há dois
tronos centralizados. Eles foram
construídos especialmente para a
coroação da Rainha Elizabeth II em
1953. Nas laterais estão em exibição
os tronos usados durante a
coroação do Rei George IV e a
Rainha Elizabeth, em 1937. Como
também o trono usando na coração
da Rainha Victoria, em 1837. O trono
da Rainha Elizabeth II foi construído
em madeira de faia e esculpida em
dourado. O estilo foi inspirado no
século XVII. 

Em um dos tronos está bordado
"EIIR" para a Rainha Elizabeth II e o
outro "P" para o príncipe Philip.
Observe também a decoração desse
espaço. As figuras na parede atrás
dos tronos representam história e
fama. Elas seguram uma moldura
com o perfil da Rainha Victoria e
Princípe Albert.
Curiosidade: Antes da coroação
essa "cadeira" é denominada
cadeira de estado. Após a coroação
é denominada trono.

As salas de estado são usadas para
receber os visitantes da família real
como também visitas oficiais de
estado. Existem 19 salas de estado
ao todo. Elas foram decoradas por
John Nash, em 1825, ordenado pelo
Rei George IV com o desejo de
transformar a "casa" em "palácio". 
 
As salas de estado acomodam
preciosidades, relíquias e muita obra
de arte. Há pinturas de Van Dyck e
Canaletto como também esculturas
de Canova e porcelanas de Sèvres. 

Entre todas as salas de estado,
destaca-se a "White Drawing Room".
Essa é a sala mais comumente
usada pela família real como uma
área de recepção antes dos eventos
oficiais. 
 
Curiosidade: Foi nesse salão que foi
feito o registro fotográfico do
casamento do Princípe Willian and
Kate Middleton.
 
 

The State Room
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Galeria de Pintura
Esse salão tem 47 m de
comprimento e dispõe de pinturas 
 de artistas renomados como
Rembrandt, Titian, Rubens, Van Dyck
e Claud. É muito comum também
exibir pinturas contemporâneas de
artistas do mundo inteiro. A rainha
Elizabeth II lidera diversas exibições
de arte por todo o Reino Unido e
pelo mundo. Regularmente algumas
pinturas dessas exibições são
expostas aqui.

Curiosidade: É nesse salão que a
família real e a Rainha Elizabeth faz
o reconhecimento público de
pessoas comuns com grandes feitos
para a sociedade. É aqui também
que as pessoas premiadas com
honraria aguardam até serem
chamadas ao salão de baile.

Se você é um apaixonado por arte
precisa ficar atento as preciosidades
que verá por lá. Cada ambiente foi
ricamente decorado e há beleza em
todos os cantos. Durante a visita, o
audio guiado irá mencionar as peças
mais famosas. 
 
Mas, se você desejar conhecer a lista
completa de mais de 400 peças em
exposição no palácio, acesse o
acervo digital aqui.

A foto ao lado se refere a um vaso
em forma de barco. Essa é uma
obra de arte em porcelada criada
por Sèvre em 1758, sendo que foi
adquirida pelo Rei George III no ano
seguinte. É considerada um
exemplo de sofisticação e alto
domínio técnico do artista. Sem
dúvidas uma das nossas favoritas!
 
 

Tesouros do Palácio
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Troca da Guarda
Em nosso blog temos todas as dicas
para você curtir essa cerimônia sem
perder nada. Acesse aqui para ver
nosso post.
 
Os soldados de elite e a cavalaria real
fazem a guarda dos reis e rainhas
desde 1660. A banda militar real
acompanha toda a cerimônia. Os
soldados prometem zelar pela
segurança dos monarcas e são
treinados para cumprir sua função
sem distração. As crianças, por sua
vez, se divertem tentando fazê-los
perder a pose! :)

Curiosidade: Numa tarde de 1894, a
rainha Victoria decidiu visitar, sem
anúncio prévio, household cavalgary)
e encontrou os soldados bêbados e
completamente alheios de suas
funções militares. A rainha ordenou
que todos os soldados fossem
inspecionados uma vez por dia pelos
próximos 100 anos! Apensar da
pena já ter vencido a inspeção segue
até os dias de hoje.

A visita do palácio termina nesse
enorme jardim. Essa área tornou-se
muito conhecida do público pelas
festas promovidas pela Rainha
Elizabeth II,  em que "pessoas
comuns" são convidadas para uma
tarde com a realeza. Essa festa
acontece no verão e os convidados
geralmente são pessoas que
realizaram alguma benfeitoria para
a sociedade. 
 
O jardim tem 16 hectares e 150
metros de uma linda cerca viva.  

Há também uma casa de verão, um
roseiral e uma quadra de tênis. Você
pode agendar um tour pelo jardim e
conhecer de perto todos os detalhes
do mesmo.
 
Curiosidade: Na quadra de tênis do
palácio, o Rei George VI jogou uma
partida com o britânico Fred Perry,
o melhor tenista do mundo na
época.
 

Jardins do Palácio
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Esperamos que você tenha curtido nosso material.
Fizemos com muito carinho. 

Compartilhe entre amigos e use #yourwayinlondon.
Assim você nos incentiva a criar novos guias

inteiramente gratuitos para você! 
 

Siga-nos nas redes sociais

https://www.instagram.com/yourwayinlondon/
https://www.yourwayinlondon.com/
https://www.facebook.com/YWILondon/
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