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O trabalho está a todo vapor nos Palácios 
Hampton Court, Kensington e Kew para 
apresentar os Reis Georgianos aos visitantes 
em alguns dos mais belos interiores e jardins 
Barrocos do país.

Para marcar o 300º aniversário da chegada de Jorge I à 
Grã Bretanha, a temporada será iniciada na Páscoa, com 

a chegada do novo monarca coroado ao Palácio 
Hampton Court. Entretanto, há alguma tensão 

entre o Rei e seu filho, e há o surgimento de 
duas cortes rivais. Irá a estrela em ascensão 
Robert Walpole, o futuro “primeiro ministro”, 
apoiar a reivindicação de Hanover ao trono, 

bem como aprimorar seu próprio poder e 
prestígio? Os visitantes podem acompanhar o 
drama diariamente, a partir de 18 de abril de 
2014, pelos magníficos Aposentos Particulares 

da Rainha. 

Os grupos também poderão participar 
de diversos eventos Georgianos ao 
longo do ano, incluindo o popular final 
de semana Floromania Georgiana 
do Dia das Mães, de 28 a 30 de 
março; o final de sema no Grande 
Piquenique do Dia do Trabalho, de 

3 a 5 de maio; visite a nova Horta 
Georgiana; divirta-se durante 
o verão na Festa Georgiana no 
Jardim, em julho; e experimente 
a nova bebida exótica na Fábrica 
de Chocolate, a partir de 14 de 

fevereiro. 

Os amantes das artes devem prestar atenção à recém-
apresentada Arte no Palácio, em Suíte Cumberland, com 
abertura no outono de 2014. Trabalhos da Royal Collection 
e de outros empréstimos serão exibidos, com um toque 
Georgiano característico!

Enquanto isso, no Palácio Kensington, a primeira fase da 
representação dos Aposentos Particulares do Rei convidará 
os visitantes a entrar na Câmara do Rei, lindamente 
restaurada com seda de damasco carmesim e pinturas 
douradas. Mas tome cuidado, a nova representação de 
cheiros introduzirá a atmosfera da corte Georgiana em um 
novo nível sensorial!

Diariamente, a partir da Páscoa de 2014, descubra o 
resplandecente mundo da corte de intelectuais da Rainha 
Carolina. Veja o extraordinário código de vestuário 
Georgiano e, nas mesas de jogos, descubra as fofocas mais 
recentes. 

Os destaques para grupos ao longo do ano incluem Chá 
de Dia das Mães no Estilo Georgiano, no dia 30 de março; 
Festa Georgiana no Jardim, em junho; as populares 
noites de Tour Misterioso, a partir de novembro; e Natal 
Georgiano, em dezembro de 2014. As datas e detalhes 
completos para grupos estarão disponíveis em nosso site.

Por último, no Palácio Kew, aberto de 29 de março a 28 
de setembro de 2014, a vida doméstica de Jorge III, 
Rainha Carlota e seus filhos irá continuar, além da 
Culinária Georgiana ao vivo, nas Cozinhas Reais, no 

último final de semana de cada mês. Lembre-se 
de que o Palácio Kew e as Cozinhas Reais estão 
incluídas no preço da entrada dos Jardins Kew.

© Royal Collection Trust / 

Copyright Sua Majestade Rainha 

Isabel II

www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
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O que temos para grupos?

Eventos Durante o Dia Eventos Durante o Dia
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Final do Inverno, 2013-14
Encontre a Rainha Leonor de Castela na Torre: nos dias 
7 e 8 de dezembro, descubra os sentimentos da rainha 
em relação à Inglaterra e veja como ela é servida por 
seus cortesãos. Natal Normando: os dias de 27 a 31 de 
dezembro serão celebrados em grande estilo na Torre 
Branca, com brincadeiras e músicas, tudo para entreter o 
Rei no mais imponente dos Castelos.

Primavera de 2014
Venha e vivencie a experiência da Torre Pós-Guerra Civil, 
agora um armazém para o ouro e a prata do reino. A 
fabulosas novas Joias da Coroa e as moedas cunhadas no 
Royal Mint estão realmente seguras? Veja todos os tesouros 
da Torre do século XVII nesta Páscoa, de 18 a 27 de abril.

Verão de 2014
A partir de julho, os visitantes poderão, pela primeira vez, 

caminhar ao longo dos três lados da muralha da Torre. 
Os Passeios pela Muralha Norte abrem ao público e 

recebem os visitantes pela Torre Bowyer, onde você 
poderá encontrar os fatos mais recentes da história 
da Torre. Nossos atores lidarão, ao vivo, com as 
questões relativas à casa da moeda e aos 

prisioneiros da Torre, neste verão. Venha 
fazer parte desta história.

Os destaques diários incluem 
as Joias da Coroa, Animais 
Reais, Moedas e Reis: o 

Royal Mint, na Torre, e a 
Linhagem dos Reis, 
na Torre Branca.

Final do Inverno, 2013-14
Mestres da Culinária Tudor, de volta em 7 e 8 de dezembro, 
1 e 2 de fevereiro. Novo! Floromania para o Natal: em 14 e 15 de 
dezembro de 2013, nosso popular evento de primavera ganha 

um toque de inverno. Entre no espírito do Natal com as 
bandas de metais e os cantos natalinos nos pátios. Natal 
Tudor: de 27 de dezembro a 1 de janeiro de 2014, haverá 
canções, danças, excentricidades anárquicas da loucura, 

tudo feito para o prazer de um envelhecido Rei Henrique. Além 
disso, veja o que há para comer na Cozinha Tudor.

Primavera/Verão 2014 Conheça os George: Novo! A Fábrica 
de Chocolate abre a partir de 14 de fevereiro. Descubra esta 
nova e exótica bebida. A Floromania retorna na semana do 
Dia das Mães, de 28 a 30 de março, com o tema Georgiano. 
Na Páscoa, de 18 a 27 de abril, Jorge I chega como o novo 
monarca e o primeiro Rei Britânico. Junte-se a nós no Grande 
Piquenique, no estilo Georgiano, de 24 a 26 de maio. Colha 
frutas e vegetais Georgianos na recém-inaugurada Horta. Para 
os amantes da música, todos os domingos haverá, na Capela 
Real, um recital com temática Georgiana e ainda mais histórias 
para serem descobertas em um Tour pelos Aposentos do 
Príncipe de Gales.

Outono/Inverno 2014
Novo! Arte no Palácio, com abertura em outubro de 2014, 
ela convidará os visitantes a entrar em uma Suíte recém-
apresentada em Cumberland, um espaço para exibir algumas 
das obras de arte mais belas da Coleção Real, começando, 
é claro, pela era Georgiana. Você ainda poderá conhecer 
Henrique VIII nos Aposentos Tudor, ver os Mestres da 
Culinária Tudor cozinhando em 5 e 6 de setembro, 4 e 5 de 
outubro, 1 e 2 de novembro e 6 e 7 de dezembro, passear 
pelos lindos jardins à beira do rio ou perder-se no Labirinto, 
todos os dias!

C
on

h
eça os G

eorge     O
s Jard

in
s d

o P
alácio     C

u
lin

ária h
istórica     E

xcu
rsões p

articu
la     T

u
d

ors em
 excu

rsão     P
acotes G

eorgianos para grup
o

3



Eventos Durante o Dia Eventos Durante o Dia

Encontre o que precisa na Fanfare: impresso, on-line e no LinkedIn
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Novo! Uma variedade de bate-papos e breves tours guiados, 
a História Oculta traz à vida um prédio extraordinário 
e estará disponível a partir da primavera para reservas 
antecipadas para grupos. 

Diariamente, as pequenas e comoventes instalações que 
representam as últimas horas de Carlos I antes de sua 
execução revelam este importante capítulo da história 
britânica, aqui em Banqueting House.

Temporada de Verão 2014
Quando o Palácio Kew abrir, em 29 de março de 2014, 
os visitantes poderão continuar a história Georgiana, 
descobrindo a vida familiar íntima de Jorge III e da Rainha 
Carlota. Além disso, é possível visitar as Cozinhas Reais 
e o Chalé da Rainha Carlota. A entrada está incluída no 
ingresso para os Jardins Kew. Entretanto, grupos podem 
reservar um tour guiado com nossos especialistas no palácio, 
caracterizados, por apenas £ 4 por pessoa. O Palácio Kew e 
as Cozinhas Reais ficarão abertos para grupos durante todo 
o verão, até 28 de setembro de 2014. O Chalé da Rainha 

Carlota ficará aberto durante os finais de semana.

Inverno de 2014
O inverno trás uma nova perspectiva para os 

Jardins Kew. Para obter detalhes sobre eventos 
especiais, como o Festival de Orquídeas, em 
fevereiro, visite www.kew.org

Final do Outono/Inverno
Neste Natal, os Salões e espaços públicos estarão cheios 
das tradições da temporada de festas: prazeres sensoriais 
visuais, sonoros e olfativos. Nossa encenação, denominada 
Game of Crowns, irá divertir toda a família, e será exibida 
durante todo o mês de dezembro. Ela irá encantar os mais 
jovens da audiência.

Primavera/Verão 2014
Conheça os George: no dia 30 de março, junte-se a 
nós para um Chá de Dia das Mães no Estilo Georgiano. 
Diariamente, a partir de 18 de abril, entre na Câmara do Rei, 
uma representação de seus Aposentos, e dispute espaço 
com a corte de celebridades da Rainha Carolina. Reserve 
um Tour Histórico pelo Jardim para seu grupo no nosso 
Dia dos Pais, em junho, e passeie pelos gramados na Festa 
Georgiana no Jardim.

Outono/Inverno 2014
Em setembro, observe os estilos Georgianos mais atuais 
para combinar com a Semana de Moda de Londres. Visite o 
palácio para participar da experiência do Prazer Georgiano 
nos Jardins, quando iluminaremos todo o palácio para 

celebrar um Natal Georgiano, em dezembro 
 de 2014.

Destaques para o Ano Inteiro
Explore a vida pública e privada da Rainha 

Vitória em Vitória Revelada, visite 
a exposição Regras da Moda, 

vista-se com as coleções de 
Vossa Majestade, a Rainha, 
da Princesa Margarida e de 
Diana, a Princesa de Gales, 
e tome chá na Estufa.
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Os jardins dos palácios: onde a história floresce

Os jardins sempre foram uma excelente 
atração para os visitantes, ao longo de muitos 
séculos, e eles continuam a ser uma fonte de 
encanto e fascinação nos dias de hoje. 

Com abertura em maio de 2014, no Palácio Hampton 
Court, os visitantes poderão ter um gostinho da recém-
restaurada Horta Real. Desvende as técnicas de cultivo do 
século XVIII, responsáveis por prover as frutas e vegetais 
para as cozinhas do Palácio Hampton Court. Dê um passeio 
pela Selva, famosa pela exibição de narcisos na temporada 
da primavera, explore o labirinto de sebe vivo mais antigo 
do mundo e maravilhe-se com o magnífico Jardim Privado 
do Rei, restaurado em 1995. Reserve um tour guiado para 
dar ao seu grupo uma visão fantástica deste magnífico 
palácio e seu jardins.

Desde 1714, o Palácio Kensington ostenta um dos mais 
belos jardins do país, graças a Rainha Ana, que os ampliou 
e construiu a linda Estufa no local. Hoje, os visitantes 
podem relaxar e descansar ao redor do isolado Jardim 
Submerso. O grupos que visitarem o local durante o verão 
podem reservar um de nossos Tours Históricos pelo 
Jardim e aprender com nossos guias voluntários sobre as 
recentes transformações dos jardins do palácio, sua variada 

história e a importância do cenário da Palácio Kensington 
dentro do Parque Real.

As raízes dos Jardins Kew remontam à mãe de Jorge III, 
a Princesa Augusta, e sua ambição por um jardim que 
contivesse todas as plantas conhecidas na Terra. Os Jardins 
Kew de hoje são compostos por 300 acres de tranquilos 
jardins e estonteantes paisagens. Localizado dentro dos 
jardins, os visitantes encontrarão o Palácio Kew, já incluído 
na entrada para os Jardins Kew, de 29 de março a 28 de 
setembro de 2014. Descubra a vida íntima de Jorge III, da 
Rainha Carlota e de seus 15 filhos no palácio. Tours para 
grupos estão disponíveis para reservas antecipadas e 
também incluem as preservadas Cozinhas Reais.

Nosso novo Passe Real Georgiano inclui entradas para 
todas as três atrações destacadas anteriormente. Para 
planejar sua visitação em grupo dos jardins e palácios, entre 
em contato com a equipe de vendas em 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups 
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Culinária histórica, as cozinhas reais nos 
Palácios Hampton Court e Kew

Os tours culinários são extremamente 
populares, e Londres oferece uma ampla 
variedade de experiências de restaurantes 
exclusivos, gastronomia étnica e escolas de 
culinária. Para incluir um elemento histórico ao 
seu itinerário culinário, basta dar uma olhada 
nos Palácios Reais Históricos.

As Cozinhas Tudor, em Hampton Court, e as Cozinhas 
Reais Georgianas, em Kew, eram uma parte importante 
da vida no palácio, e não apenas forneciam as refeições da 
equipe que vivia e trabalhava nos palácios, como também 
proporcionavam banquetes dignos de um rei.

Em 1529, Henry VIII ampliou as cozinhas no Palácio 
Hampton Court, criando espaçosos aposentos para 
armazenamento e preparação, a fim de agilizar o processo 
de preparo dos alimentos. Planeje seu tour culinário 
para incluir nossas demonstrações gastronômicas, que 
ocorrem no primeiro final de semana de cada mês. Nossos 
historiadores gastronômicos preparam pratos usando 
utensílios e ingredientes tradicionais, proporcionando 
aos visitantes uma exibição prática de como as Grandes 

Cozinhas do Palácio Hampton Court eram capazes de 
fornecer 600 refeições duas vezes ao dia para satisfazer 
ao apetite da corte Tudor. Novo, a partir de fevereiro de 
2014 no Palácio Hampton Court, a Fábrica de Chocolate 
Georgiana também exibirá fabricação de chocolate do 
período Georgiano, ao vivo. Veja as datas em nosso site. No 
intimista Palácio Kew, explore os aposentos das Cozinhas 
Reais Georgianas, miraculosamente preservadas mesmo 
200 anos após seu último uso. Aqui, pão fresco era assado 
e carne e peixe eram armazenados para a dieta mais frugal 
de George III e sua família. Aberto de 29 de março a 28 de 
setembro de 2014, no último final de semana de cada mês, 
quando nossos historiadores gastronômicos demonstram 
as técnicas de preparação envolvidas na culinária 
Georgiana, por meio de exibições culinárias ao vivo.

Grupos com 15 ou mais pessoas recebem a taxa de 
desconto para grupos, por isso, reserve agora mesmo 

para aproveitar nossa cozinha histórica, em uma jornada 
culinária de recriação de receitas reais das cortes Tudor e 
Georgiana. Para fazer reservas ou obter mais informações, 
ligue para 0844 482 7770 
ou envie um e-mail para 
email groupsandtraveltrade 
@hrp.org.uk
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Excursões particulares e visitas exclusivas

Nossos tour privados especialmente 
desenvolvidos oferecem ao visitante mais 
exigente uma visão única e privilegiada 
de nossos magníficos palácios. Para obter 
informações sobre disponibilidade, entre 
outras, entre em contato através do e-mail 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Novo! Visitação particular da Linhagem dos Reis 
Entretenha seus convidados na exibição de museu mais 
antiga em funcionamento no mundo, situada na Torre 
Branca. Disponível durante as manhãs, a partir de 08h15min, 
ou à noite, às 18h30min, a visita inclui um breve tour com 
um Guarda Real, um tour particular à Linhagem dos Reis 
com um experiente Guarda da Torre Branca e lanches leves 
para preparar o grupo para um dia inteiro de visitações. O 
tour noturno inclui espumante e canapés e é concluído às 
20h00min. A visitação matutina custa £ 75 por pessoa 
mais VAT, e a vespertina custa £ 105 por pessoa mais VAT, 
mínimo de 15 e máximo de 150 pessoas.
Disponível a partir de junho de 2014.

As Visitações Noturnas proporcionam aos 
grupos a chance de aproveitar uma atmosfera 
tranquila após a agitação do dia. Elas começam 

às 20h30min, com um Guarda Real guiando seu grupo pelo 
antigo forte, e são finalizadas com a Cerimônia das Chaves, 
a cerimônia militar mais antiga do mundo. A noite termina 
às 22h05min. Mínimo de 20 e máximo de 50 pessoas, £ 25 
por pessoa mais VAT.

Uma oportunidade única de ver os fabulosos e elegantes 
ornamentos em uma Exibição Particular das Joias da 
Coroa está disponível durante as manhãs, a partir de 
08h15min, ou à noite, às 18h30min. A visitação inclui um 
breve tour com um Guarda Real e um tour pelo Tesouro 
Britânico com o Diretor da Jewel House, além de lanches 
leves no café da manhã ou espumante e canapés à noite. 
A visitação matutina custa £ 75 por pessoa mais VAT, e a 
vespertina custa £ 105 por pessoa mais VAT, mínimo de 15 e 
máximo de 150 pessoas.

Descubra a realidade das vidas e amores da corte real 
no Tour das Fofocas Indecentes. Seu guia caracterizado 
levará você em um passeio, e contará histórias que não nos 
atrevemos a contar durante o dia, desvendando os bizarros 
rituais da Corte Stuart e Hanover. Sujeito à disponibilidade, 
preços a partir de £ 25 por pessoa mais VAT, com base em 
um mínimo de 30 convidados.
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Excursões particulares e visitas exclusivas

Os sempre populares Tours dos Fantasmas retornam a cada 
inverno, com um Guarda caracterizado guiando os visitantes 
por Salões sombrios e pátios escuros e desertos. Sujeito à 
disponibilidade, os tours particulares têm preços a partir de 
£ 1.200 mais VAT, para até 40 pessoas.

Visitações Noturnas ao Crepúsculo: veja este lugar 
majestoso sob nova luz. A partir das 18h30min, divirta seus 
convidados no esplendor do palácio Barroco com vinho 
e canapés, e seja convidado por um guia caracterizado 
a visitar os magníficos Salões. A visitação é concluída 
no Grande Salão de Henry, à luz escassa, às 20h30min. 
Reservas com um mês de antecedência, a £ 100 por pessoa 
mais VAT, com mínimo de 30 e máximo de 60 pessoas.

Comece mais cedo reservando um local em nosso Tour 
matinal, às 09h00min. Visitações com nossos Explicadores 
especialistas em Palácios, para até 30 pessoas. É possível 
reservar apenas um local ou todos os 30, se você quiser! 
O tour tem duração de uma hora e, após isso, o palácio é 
aberto ao público, e os visitantes podem explorar ainda 

mais. Custo de £ 30 por pessoa e inclui entrada, mas deve 
ser reservado e pago adiantado.

Uma noite de histórias surpreendentes aguarda você 
no Tour Misterioso noturno do Palácio Kensington. As 
visitações são guiadas pelos sombrios Salões históricos, 
onde você ouvirá contos arrepiantes sobre misteriosas 
visões e estranhos acontecimentos. Os tours começam às 
18h45min, com o máximo de 25 pessoas por tour, £ 28 por 
pessoa mais VAT. A noite termina às 20h30min.

Um oportunidade especial de ver o lar da família do Rei 
Jorge III em um Tour Noturno de Verão, disponível mediante 
solicitação, de abril à setembro, todos os anos. Liderado 
por um de nossos especialistas caracterizados, seu grupo 
descobrirá os bons e maus momentos enfrentados pela 
família real no início do século XIXÁ. Mínimo de 10 e máximo 
de 30 pessoas, os tours começam às 17h00min e terminam 
às 19h30min. Inclui uma taça de vinho. £ 30 por pessoa, 
incluindo VAT.
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Tudors em Excursão: levando os palácios até as pessoas!

Na era Tudor, reis e rainhas viajavam por 
todo o país, na época em desenvolvimento, 
para deixar sua marca na nação. Em 2014, os 
Palácios Reais Históricos farão um tour com 
o mesmo propósito. Este novo importante 
festival levará o mundo Tudor ao Colégio 
St. Peter, na cidade de York, de 24 a 26 de 
maio de 2014.

Ansioso em exibir sua nova rainha, Catarina Howard, a 
seus súditos para conquistar a cidade, Henrique VIII rumou 
para York em 1541. Venha, seja cativado e sinta-se parte 
de uma era passada. Veja como personagens da vida real 
levam suas vidas cotidianas. Conheça os Curadores dos 
Palácios Reais Históricos na Zona de Descoberta, que exibe 
nossa experiência premiada em restauração, conservação, 
pesquisa e aprendizagem. 

Compartilhe a experiência de um programa de imersão 
envolvente, com eventos ao longo dos três dias do festival 
que envolverá colégios, comunidades e voluntários locais.

Esse fim de semana de diversão, aprendizagem e 
festividades para famílias, indivíduos e grupos incluirá 
pavilhões estilo Tudor, justas, teatro, áreas de história 
prática, exibição de filmes e uma chance de conhecer o Rei.

Para manter a energia dos visitantes e tornar seu dia 
completo, os pavilhões Tudor itinerantes servirão
deliciosos pratos Tudor, dignos de um Rei.

Entre em contato conosco para obter mais informações 

sobre ingressos e oportunidades de visitações em grupo.
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Precisa de ajuda?
Visite-nos! 
Compre ingressos para 15 ou mais pessoas:
Tel.: 0844 482 7770
E-mail: traveltradeorders@hrp.org.uk 

Para ligações do exterior, ligue para 
Tel.: +44 20 3166 6000

Descubra 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups

Faça perguntas! 
Tel.: + 44 (0) 20 3166 6311 ou 
E-mail: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Comemore ou faça negócios conosco! 
Funções e Eventos: 
Tel.: +44 (0) 20 3166 6399 
E-mail: events@hrp.org.uk

Terapia de compras! Lembranças e 
compras: 
Tel.: +44 (0) 20 3166 6848  
E-mail: shop@hrp.org.uk  
Web: www.historicroyalpalaces.com

Lembranças para empresas: 
Tel.: +44 (0) 20 3166 6857 
E-mail: corpgifts@hrp.org.uk

Participe conosco das redes sociais! 
Encontre-nos no Facebook, siga-nos 
em @HRP_palaces 
visite-nos no YouTube
Participe de nosso grupo no LinkedIn
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Pacotes Georgianos para grupos

Os Palácios Reais Históricos e a Royal 
Collection Trust uniram-se para apresentar um 
pacote Georgiano exclusivo para grupos.

Para complementar uma série que será lançada pela BBC, 
apresentando nossa curadora chefe, Dra. Lucy Worsley, 
nosso pacote inclui o Palácio Kensington e a da Galeria da 
Rainha, com a exposição Os Primeiros Georgianos: Arte e 
Monarquia, 1714-60. Disponível de 17 de abril a 25 de julho 
de 2014, adultos a £ 20, terceira idade a £ 18. Reserve agora: 
020 7766 7321.

Enquanto isso, nosso novo Passe Real Georgiano oferece 
a você os Palácios e Jardins Hampton Court, Kensington e 
Kew em apenas um conveniente ingresso. Entre em contato 
através de Contact groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Historic Royal Palaces (Palácios 
Reais Históricos) é uma instituição 
beneficente independente que é 
responsável pela Torre de Londres, 
Palácio de Hampton Court, 
Banqueting House, Palácio de 
Kensingtone Palácio de Kew. Nós 
ajudamos todos a explorarem a 
história de como os monarcas e as 
pessoas moldaram a sociedade,
na forma de alguns dos maiores 
palácios já construídos.

Como não recebemos nenhum 
recurso financeiro do governo ou 
estado, dependemos do suporte 
de nossos visitantes, participantes, 
doadores, voluntários e 
patrocinadores.

mailto:traveltradeorders%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Orders
http://www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20ask%20a%20question
mailto:events%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.historicroyalpalaces.com
mailto:corpgifts%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Corporate%20Gifts
https://www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces
https://en-gb.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
http://www.linkedin.com/company/historic-royal-palaces
https://twitter.com/HRP_palaces
http://www.youtube.com/user/HistoricRoyalPalaces

