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As Papoulas da Torre:
adquira uma
Os 500 anos do Palácio 
Hampton Court
Todas as novidades 
mais recentes sobre 
o planejamento 
de itinerários



Últimas novidades:
Terras sangrentas e oceanos vermelhos

Foco da Fanfare:
Muitas felizes reviravoltas: o Palácio 
Hampton Court

O Palácio Hampton Court foi construído para ser visto e, 
por 500 anos, ele vem se mantendo de pé, às margens do 
rio Tâmisa, como um opulento símbolo de poder, prestígio 
e imponência.

Mesmo com a proximidade da conclusão de nossa 
espetacular instalação com 888.246 papoulas em cerâmica, 
criada por Paul Cummings e Tom Piper, você ainda tem a 
oportunidade de adquirir a sua.

Disponíveis a £ 25 mais envio e 
embalagem, o valor de toda a renda 
arrecada, mais 10% do valor de cada 
papoula vendida, será igualmente 
dividido entre nossas instituições 
beneficentes parceiras, e nós 
esperamos angariar milhões de libras.

As papoulas, um símbolo da memória 
do Reino Unido, criaram uma 
poderosa celebração visual, com cada 
uma delas representando soldados 
britânicos, ou de suas colônias,
vitimados na Primeira Guerra Mundial.

Muitos guias e operadoras de 
turismo trouxeram um grande 
número de visitantes para 
contemplar esse lindo cenário. Nós 
agradecemos a vocês. Temos certeza 
de que seus clientes também se 
emocionaram com essa experiência.

Compre sua papoula em
www.poppies.hrp.org.uk

Construído pelo Cardeal Wolsey para 
entreter o hedonista Rei Henrque VIII 
e oferecido a ele como presente 10 
anos depois, o palácio também foi 
testemunha dos bastidores de duas 
revoluções, das luas de mel de três 
monarcas, do nascimento do tão 
esperado herdeiro de Henrique VIII e 
de muitas reviravoltas históricas.

A partir do período da Páscoa de 
2015, nós daremos vida a 500 anos 
de História onde ela aconteceu. 
Os visitantes vivenciarão desde os 
símbolos ritualísticos do cenário da 
realeza, até a política dos bastidores 
da monarquia, por meio de vinhetas 
recriadas.

O primeiro palácio do Cardeal Wolsey, 
a reforma realizada pelo Rei Henrique 
VIII, os pretendentes da Rainha 
Elizabeth I, Carlos I e Oliver Cromwell, 
Carlos II e suas amantes, o primeiro 
monarca Georgiano e a Rainha Vitória: 
no final do dia, faça um brinde a cada 
um deles com uma taça de vinho 
diretamente da fonte de vinho de 
Henrique VIII.

Nosso calendário completo de 
eventos pode ser encontrado na 
Fanfare e no site da web www.hrp.org.
uk/hamptoncourtpalace.
Para obter ajuda com o planejamento 
do grande itinerário de 500 anos, 
envie um e-mail para
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

http://www.poppies.hrp.org.uk
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Visitações privadas e eventos especiais:
Torne inesquecível a experiência de seus grupos 
de incentivo ao turismo e visitantes de luxo

Planejamento do itinerário:
Primavera e verão nos palácios

Torre de Londres – Palestra de 
boas-vindas Moedas e Reis: visite a 
Rua Mint, onde as moedas do reino 
eram cunhadas há 500 anos.

Descubra junto à Guarda como eram 
tratados os falsificadores e tente 
descobrir quais moedas são falsas.
As palestras têm duração de 20 
minutos e devem ser reservadas para 
as visitas que ocorrem durante a 
manhã, às 9h ou às 10h, para até 20 
pessoas. £ 50 mais impostos por 
reserva.

Palácio de Kensington: visitações
matinais Comece mais cedo, fazendo 
uma reserva em nossa primeira 
visitação do dia, às 9h. Os 

grupos para visitação com nossos 
Guias têm capacidade para até 30 
pessoas e, se quiser, você pode fazer 
uma única reserva ou 30! O tour tem 
duração de uma hora e, após isso, o 
palácio é aberto ao público, e os 
visitantes podem explorar ainda mais. 
O valor de £ 30 por pessoa inclui a 
entrada, mas a reserva e o pagamento 
devem ser realizados antecipadamente.

Palácio Hampton Court – Fofocas 
Indecentes: descubra algumas das 
histórias verídicas mais indecentes 
sobre as vidas e amores na corte real! 
Junte-se a um dos Guardas dos 
Aposentos Reais, aproveite uma 
visitação noturna e descubra tudo 
o que acontecia no Dormitório Real. 
Conheça os bizarros rituais das Cortes 
Stuart e Hanover e ouça as histórias 
que não ousamos contar durante o
dia. Sujeito à disponibilidade, preços 
a partir de £ 25 por pessoa mais 
impostos, com base em um mínimo 
de 25 visitantes. Para grupos 

menores, aplica-se uma taxa fixa 
de £ 625 mais impostos.

Envie um e-mail para 
groupsandtraveltrade@hrp.org.
uk para obter mais detalhes e 
conhecer outras oportunidades 
de visitações particulares.

Março: os arbustos floridos, como 
jasmins, sinos-dourados e laurotinos, 
combinam-se à multidão de narcisos 
e ao grande número de árvores em 
flor nos jardins de Tiltyard e 
Wilderness.

Abril: nos jardins de East Front e 
South Front há mares em fim de 
amores-perfeitos, goivos, tulipas e 
miosótis. A ostentação da primavera 
atinge seu pico no Privy Garden, com 
as longas linhas de esquemas de 
plantio simples, complementando 
esse jardim histórico tão formal.

Floromania, 13-15 de março de 2015
Continuando com o tema de nossa 
comemoração de 500 anos, o palácio 

será decorado com tributos florais 
em estilos usados ao longo dos 
séculos. Incluído no preço da entrada.

Tour Histórico pelo Jardim: 
Palácio Kensington
Reserve um tour histórico pelo 
jardim, guiado por voluntários, e 
aprenda sobre as transformações 
recentes dos jardins do palácio e sua 
rica história. Incluído no preço da 
entrada, disponível mediante 
solicitação.

O que há para ver no belíssimo Palácio Hampton Court e 
nos Jardins do Palácio Kensington durante a primavera?

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
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Final de a Vida Durante o Inverno 
no Palácio Medieval
Até 23 de dezembro de 2014
Junte-se aos Cavaleiros e Damas da 
corte do Rei Eduardo I, enquanto eles 
se preparam para celebrar o Natal na 
recém-construída Torre de São Tomás. 
Ouça as histórias de amor e romance, 
guerra e bravura ocorridas em seu 
próprio tempo, além das lendas do 
passado.

Natal:
27-31 de dezembro
Tudo pronto para o natal?
Encontre os soldados, recrutas 
londrinos e visitantes na Torre, 
conforme eles se animam e tentam 
adivinhar o que o próximo ano trará.

2 de janeiro - 31 de março de 2015
Tortura na Torre
Descubra a verdade sobre alguns dos 
mais notórios prisioneiros da Torre dos 
séculos XVI e XVII. Não é para os fracos!

Diariamente: Primavera e verão 
de 2015
Visite a exposição espetacular as Joias 
da Coroa e a magnífica Linhagem dos 
Reis; ande pelas muralhas e encontre 
pelo caminho a exposição dos Animais 
Reais e também espiões e prisioneiros. 
Admire essa fortaleza colossal e 
aprenda sobre o período em que o 
Duque de Wellington foi o Guardião da 
Torre, no ano do 200º aniversário da 
Batalha de Waterloo.

12-23 de dezembro
Luzes de Natal
Veja o local sob uma nova 
luz, literalmente! Explore 
o famoso labirinto e os 
jardins após o anoitecer, 
quando eles se transformam 
em um país das maravilhas 
iluminado. Os jardins da 
Wilderness renascerão 
para a ocasião, ao mesmo 
tempo em que um incrível 

espetáculo no jardim da East Front irá 
reagir aos movimentos dos visitantes. 
Reserve com antecedência os 
ingressos para visitações em horários 
específicos, entre 17h e 19h. £ 10 por 
adulto, £ 5 por criança e gratuito para 
visitantes com um ingresso válido 
para o palácio no mesmo dia da visita.

27 de dezembro - 1 de janeiro
Natal Tudor
As festividades do Natal Tudor 
estão de volta, com os cozinheiros 
trabalhando duro para manter de 
bom humor um Rei Henrique VIII já 
idoso. Com música, dança e um bufão 
comedor de fogo, como ele não 
ficaria alegre?!

Primavera e Verão de 2015:
Floromania, 13-15 de março

Nosso espetacular festival de 
flores anual, que ocorre no 

final de semana do Dia das 
Mães, comemora o aniversário 
de 500 anos do palácio, com 
exibições de todos os períodos 
de sua história.

3-7 de abril de 2015
Feliz aniversário, Hampton Court:
Encontro com o passado
Comemore conosco durante todo o 

ano e experimente 500 anos de 
história, encontrando personagens
que viveram plenamente as eras 

Tudor, Stuart, Georgiana e Vitoriana.

Diariamente: Encontro com o Passado
O palácio estará em clima de 
festa para celebrar esse ano que 
é um marco histórico. Conheça os 
personagens históricos passeando
pelos maravilhosos Aposentos de 
Estado e junte-se a nós no fim da 
tarde para celebrar o Hampton 
Court na fonte de vinho de Henrique 
VIII. Deguste, erga seu copo e fique 
conosco até o final do dia para fazer 
o brinde.

Todos os domingos: Recitais de 
música no horário do almoço – 
Capela Real
Vivencie um encantador interlúdio 
musical na espetacular Capela Real. 
Com seu magnífico teto decorado 
no estilo Tudor e as áreas internas 
em estilo Barroco, a capela é o local 
perfeito para meditação.
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28 de novembro - 
3 de janeiro de 2015
Glorioso Natal Georgiano 
Aproveite a temporada de 

festas no estilo Georgiano. 
Admire as decorações 
festivas com inspiração 

Georgiana e não perca a 
oportunidade de provar 
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Diariamente: Palestra História Oculta
Diversas palestras e breves 
visitações guiadas estão 
disponíveis para grupos e 
podem ser reservadas sem 
custos adicionais, dando vida 
a essa magnífica construção.

2 de abril - 27 de setembro
Temporada de verão
Reserve um tour A Casa para seu 
grupo, combinado à visitação ao 
jardim, ou fique à vontade para visitar 
os jardins sem guias. Essa nova adição 
ao nosso portfólio conta as intrigantes 
histórias das plantações às divisões, 
do compartilhamento do poder ao 
processo de paz. Além disso, descubra 
como é o trabalho na residência real 
nos dias atuais.

Faces de Hillsborough
Uma exposição de fotografias 

de pessoas que visitaram 
a residência, de rainhas 

aos meninos do coro 
da igreja, passando por 
políticos e lavadores 

de pratos. Incluído na 
entrada.

2-3 de maio, 6-7 de junho, 4-5 de 
julho, 1-2 de agosto 
Culinária Tudor
Nossos cozinheiros históricos 
estão trabalhando nas cozinhas, 
preparando os pratos exóticos da 
realeza, assim como a comida mais 
simples, porém farta, da corte.

30 de junho - 5 de julho
Exposição de Flores da RHS
no Palácio Hampton Court
Aproveite ao máximo a exposição 
anual e planeje a combinação 
da visita ao palácio, no período 
da exposição ou nos meses 
subsequentes, e do nosso exclusivo 
pacote conjunto para grupos.

29-31 de agosto
Festival da Boa Comida da BBC
Pelo valor do ingresso para o palácio, 
você poderá entregar seu paladar 
aos diversos estandes e expositores 
nos jardins da East Front, uma 

excursão que irá agregar valor ao 
seu itinerário.

2 de abril - 27 de setembro de 2015
Abertura da temporada de verão
As portas do palácio estão abertas. 
Ao fazer a reserva para os Jardins de 
Kew, agende também um horário para 
a entrada de seu grupo no Palácio de 
Kew, já incluído no ingresso.

Visitações guiadas para grupos
Para grupos, faça reservas de 
visitações guiadas por nossos 
especialistas caracterizados, apenas 
£ 4 por pessoa. Descubra a vida 
íntima da família real de Jorge III e 
visite as cozinhas reais. Uma fascinante 
cápsula do tempo da história culinária 
do início do século XIX.

uma xícara do chocolate quente da 
Rainha Caroline.

Primavera e verão de 2015 -
Diariamente: Vitória Revelada
Explore a vida pública e privada da 
Rainha Vitória nos aposentos onde 
ela cresceu. Descubra, através das 
palavras da própria rainha, sobre 
a infância solitária no palácio, o 
profundo amor por Alberto e o 
impacto de sua morte repentina 
sobre a vida da rainha.

Diariamente: Regras da Moda
Com vestidos das coleções de Sua 
Majestade a Rainha, da Princesa 
Margaret e da Princesa Diana de 
Gales, essa elegante exposição 
explora as influências da moda real 
sobre a cultura moderna, da década 
de 1950 até a de 1980.

Projeto de conservação 2015
Durante os procedimentos de reparo e 
limpeza das fachadas externas, no ano 
de 2015, o prédio continuará aberto 
aos visitantes que desejarem ver as 
magníficas pinturas de Rubens e a 
extraordinária história da única parte 
sobrevivente do Palácio de Whitehall.

Hillsborough Castle



Precisa de ajuda?
Compre ingressos 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Tire suas dúvidas! 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 ou 
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Comemore ou faça negócios conosco! 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk

Terapia de compras! Lembranças 
e compras 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: Encomendas pelo correio 
+44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Brindes corporativos 
+44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Participe conosco das redes sociais!
Encontre-nos no Facebook, 
Encontre-nos no @HRP_palaces 
visite-nos no YouTube
e participe de nosso grupo no LinkedIn

Palácio Hampton CourtTorre de Londres

Palácio KensingtonBanqueting House

Castelo de HillsboroughPalácio Kew

A Historic Royal Palaces é 
a instituição de caridade 
que cuida dos seguintes 
monumentos:

Torre de Londres 
Palácio Hampton Court 
Banqueting House 
Palácio Kensington 
Palácio Kew 
Castelo de Hillsborough

Ajudamos todos a explorarem 
a história de como monarcas 
e outras pessoas moldaram 
a sociedade, em alguns 
dos melhores lugares já 
construídos.

Arrecadamos todos os nossos 
próprios fundos e dependemos 
do apoio dos nossos 
visitantes, membros, doadores, 
patrocinadores e voluntários.

mailto:traveltradeorders%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.hrp.org.uk
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:events%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.historicroyalpalaces.com
mailto:shop%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:shop%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
https://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
https://www.linkedin.com/company/historic-royal-palaces
http://www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
https://en-gb.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
https://www.linkedin.com/company/historic-royal-palaces
https://twitter.com/HRP_palaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces

