
 
 
 
JAEGER-LECOULTRE ABRE O AGENDAMENTO ON-LINE PARA OS 

ATELIÊS DE DESCOBERTA ATELIER D’ANTOINE 
 

 

Oportunidade excepcional para o público em geral - entusiastas da relojoaria ou novatos - de mergulhar 

no mundo da alta relojoaria na Manufatura Jaeger-LeCoultre. Com uma vasta oferta de experiências, 

o Atelier d’Antoine lança seu primeiro Ateliê de Descoberta em 5 de maio, com uma plataforma de 

agendamento on-line própria.  

A plataforma de agendamento on-line oferece a escolha de programas em inglês e francês, a lista 

geral dos conteúdos dos Ateliês de Descoberta e também datas, horários e outros detalhes práticos 

em um formato intuitivo e fácil de usar. 

 

Para homenagear os 150 anos de expertise da Jaeger-LeCoultre em relógios “sonnerie”, a primeira 

série de Ateliês de Descoberta será dedicada ao tema The Sound Maker. Organizados por um instrutor 

e um especialista técnico, e limitados a 8 participantes, os Ateliês de Descoberta combinam educação 

acadêmica e experiência prática em um formato dinâmico que incentiva a interação. Em uma 

fascinante aula de três horas, os participantes aprenderão por que os relógios fazem 'tique-taque', 

como o tempo pode ser expresso por meio do som, o que faz um repetidor de minutos tocar – e a 

diferença entre um repetidor e uma Grande Sonnerie.  

 

O centro do Atelier d’Antoine - cujo nome é uma homenagem ao fundador da Maison, Antoine 

LeCoultre - é um espaço desenvolvido especialmente dentro do edifício original e histórico da 

Manufatura em Le Sentier, na Suíça. 

Como parte do programa de 2021, visitas temáticas da Manufatura também serão oferecidas na 

plataforma de agendamento. Os Ateliês de Descoberta oferecem a opção de adicionar uma visita 

temática da Manufatura, e um programa separado de visitas é estruturado para focar em uma área 

especial da expertise e tradição da Jaeger-LeCoultre: A História da Maison e os Estágios da Alta 

Relojoaria; Inovações e Invenções; Criatividade e Trabalho Artesanal Artístico. 

 

Para aqueles que desejam aprender mais sobre o que faz um sofisticado relógio mecânico, participar 

de um programa do Atelier d’Antoine será uma experiência inesquecível. Agendamentos podem ser 

feitos a partir de 5 de maio de 2021 em online-booking.jaeger-lecoultre.com. 

 

 
 
 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/

