
T O U R  J A N E  A U S T E N

 
Por Trás dos Romances 

2 EDIÇÃO COM HELÔ RIGHETTO E RAPHA PERLINGEIRO



P O R  
Q U E  
J A N E
A U S T E N ?
PORQUE ELA É UM DOS MAIORES NOMES

DA LITERATURA INGLESA, E, POR SER

UMA MULHER, SUA IMAGEM SEMPRE FOI

ROMANTIZADA...

Muito se fala de sua vida amorosa, do fato
de não ter se casado e dos
relacionamentos entre suas personagens.
Há um interesse em colocar Jane num
pedestal do ideal feminino. 

Porém, basta um pouco mais de tempo
dedicado à pesquisa para descobrir que
ela foi uma mulher muito mais radical do
que a maioria de seus leitores pensa. 

Alguém que enxergava questões sociais e
que usou seu talento com as palavras
para fazer críticas a instituições
admiradas na sua época, como o exército
e a igreja. Uma mulher que, como todas
nós, era cheia de nuances. 

Dedicada à família, sim, no entanto muito
mais do que uma tia amorosa. É essa
Jane que queremos compartilhar no
tour, a Jane por trás dos romances. 



P O R  
Q U E  
O  T O U R ?

Porque somos duas apaixonadas pela

Inglaterra, pela obra de Jane Austen e por

descobrir o legado de mulheres incríveis

apagados pela História. 

O tour surgiu do desejo de unir essas

semelhanças e também nossos

conhecimentos variados - seja em

História, Literatura, Feminismo e Estudos

de Gênero. 

Esta é a nossa oportunidade de mostrar,

in loco, a outra face da história dessa

mulher inesquecível, mas

sistematicamente reduzida a papéis que

não dão conta da sua força e genialidade.

VAMOS REVELAR A JANE AUSTEN ALÉM

DA CARICATA ESCRITORA ROMÂNTICA

ILUSTRADA NA NOTA DE 10 LIBRAS.



Nosso dia começará às

8:30am no dia 21 de março

de 2020 no centro de

Londres.

A primeira parada será no

vilarejo em que Jane

nasceu e cresceu. Em

seguida, visitaremos a casa

na qual passou seus

últimos oito anos de vida (e

finalizou seus livros mais

conhecidos). 

A próxima parada, a

poucos metros da casa,

será a Chawton House, ou,

como ela chamava, "The

Great House". 

Esta casa era uma

propriedade de seu

irmão Edward. Era

frequentada por Jane e

ali estão enterradas sua

mãe e irmã. Vamos

conhecer a biblioteca,

passear pelos jardins e

ver uma relíquia.

Nós almoçaremos num

pub lindinho, mantendo

o clima "por trás dos

romances".

Para encerrar, partimos

para Winchester. Lá,

visitaremos a catedral

onde Jane foi sepultada. 

NOSSO CRONOGRAMA

P R O G R A M A Ç Ã O

Saída de Londres

Steventon

 Jane Austen museum

Chawton House

Winchester Catedral

SERÁ UM DIA INTEIRO

SEGUINDO OS PASSOS DE JANE

AUSTEN, DE SEU NASCIMENTO

ATÉ SUA MORTE, PASSANDO

PELOS MOMENTOS MAIS

MARCANTES DE SUA VIDA.



AS GUIAS

Duas guias que acumulam extenso
conhecimento sobre Jane Austen. A
Rapha é guia em Londres e graduada
em História e Letras. Helô é autora de
dois guias sobre Londres,
idealizadora do tour "Mulheres
Incríveis e Seus Legados" e Mestre
em Estudos de Gênero.

CONFORTO

Teremos a comodidade de uma van
espaçosa com motorista brasileiro
para não nos preocuparmos com a
disponibilidade de transporte
público no deslocamento entre 4
cidades. 

O ALMOÇO 

Nós escolhemos um pub histórico na
cidade de Chawton. O almoço está
incluído no valor do tour e conta
com uma opção vegetariana
(bebidas não incluídas).

INGRESSOS
INCLUÍDOS

As entradas para o Jane Austen House
Museum, Chawton Museum e na
Catedral de Winchester também estão
incluídas no valor do tour. 
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D I F E R E N C I A L



Nós montamos o tour de uma maneira

a ter o essencial coberto no valor pago. 

Assim, apenas pequenos mimos não

estarão incluídos . Um presente na loja

do museu ou uma bebida no almoço,

por exemplo.

E, como este é o nosso tour de estréia,

também resolvemos dar um desconto

de "early birds" para as 3 primeiras

reservas. Aproveitem!

Early Birds: 160 libras (4 primeiras

reservas) 

Normal: 180 libras

Forma de pagamento: link paypal -

aceitamos todos os cartões de crédito.

Como?

         Clique neste link aqui e faça sua

reserva como "Early Bird". 4 pessoas.

VA LORE S

            Clique neste link aqui e faça sua

reserva normal.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=HTALLN8XXAMXU
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=BT62APBYSY6FC


"MINHA CORAGEM
SEMPRE CRESCE 
A CADA
TENTATIVA DE ME
INTIMIDAR" 

JANE AUSTEN



Helô Righetto
CONEXAOFEMINISTA.COM/

Idealizadora e guia do tour 'Mulheres

Incríveis e Seus Legados', que revela a

história de 15 mulheres durante um

passeio a pé pelo centro de Londres. 

Comunicadora, escritora e
autora do Guia de Londres
Para Iniciantes e Iniciados e
do guia Quase Londoner. 

Mestre em gênero, midia e cultura, é

co-fundadora da plataforma digital de

conteúdo feminista "Conexão

Feminista'.

Leitora voraz e apaixonada pelo lado

radical de Jane Austen.

Redes sociais:

@helorighetto

@conexaofeminista

http://miblogito.blogspot.com/
https://www.instagram.com/helorighetto/
https://www.instagram.com/conexaofeminista/


Rapha Perlingeiro
RAPHINADAS.COM

Logo que se formou começou a
trabalhar com Educação a Distância e
revisão/edição na PUC-Rio.

Desde 2014, contudo, se reinventou.
Começou seu blog de viagem,
o Raphinadas. produzindo roteiros de
viagens personalizados para Europa e
Japão.

Guia em Londres. Formada em
História e Letras pela PUC-Rio. 

Quando se mudou para Londres,
passou a se dedicar ao trabalho como
guia. Oferece tours variados, entre eles
sobre o período Vitoriano e sobre a
arquitetura londrina.

Adora estudar a Inglaterra Georgiana
de Jane Austen.

Redes Sociais: 

@rapha.perlin

http://www.raphinadas.com/
https://www.instagram.com/raphinadasblog/
https://www.instagram.com/rapha.perlin/


Tour Jane Austen - por trás dos

Romances

Data: 21 de março de 2020 

Horário: 8h30 - 19h

Saída: Londres

Valor: 180 libras

Se tiver ficado com dúvidas ou só quiser

falar com a gente, entre em contato por

e-mail.

           e-mail: raphinadas@gmail.com

ENTRE EM CONTATO
 


