
Palácios reais e históricos da Grã-Bretanha Verão de 2012

Os rituais do salão, desde a manhã até a noite,
eram realizados dentro e no entorno desses
locais magníficos. Seguindo um programa
amplo de conservação, sete de nossos salões
raros e magníficos estão prontos para serem
mostrados pela primeira vez em 20 anos. Esta
exposição, incluindo o preço da entrada,
oferecerá aos visitantes uma visão do mundo
da corte Stuart e Hanoverian, monarcas e
cortesões que o habitaram.

Ponte levadiça do meio da Torre a ser
restaurada
A entrada da ponte levadiça do meio na Torre
de Londres foi criada em 1834 para permitir
que as munições fossem trazidas para o porão
da Torre Branca por uma linha de bonde
enterrada. Originalmente, a ponte levadiça
atravessava um canal cheio de água, mas isto
foi considerado ruim e drenado em 1843. 

Hoje, os visitantes que chegam como parte de
um grupo atravessam essa ponte levadiça
originalmente ascendente para iniciar seu tour.
Para melhorar sua condição, curadores e
avaliadores irão realizar um projeto para
construir e reinstalar uma nova ponte levadiça
ascendente neste outono. Isto significará
que a partir de 29 de
outubro de 2012, a entrada
do grupo irá para o cais
até a ponte levadiça leste,
enquanto o trabalho é
realizado. Há uma previsão
de que a nova ponte
levadiça do meio será
reaberta na metade de
março de 2013.

Dinheiro, relações conjugais e trajes
modernos – tudo novo em 2013
Historic Royal Palaces estão muito ocupados trabalhando para dar novas experiências ao visitante
em relação a seus itinerários em 2013. Após o memorável ano de 2012, que viu a reapresentação
do Palácio Kensington e a Jewel House na Torre de Londres, ambas as atrações irão revelar mais
histórias notáveis de sua história no próximo ano.

No Palácio Kensington, uma
nova amostra do moderno

traje real aproveitará
os artigos da Coleção
de Trajes Cerimoniais
Reais para contar a
história das princesas
do século XX que
viveram no palácio.
Localizada nas
recém-abertas

Piggott Galleries,
a amostra

acrescentará outra
camada de história
à exposição Victoria
Revelada muito

aclamada e aos
magníficos salões.

É pouco conhecido o fato de
que todas as moedas do reino foram
feitas na Torre de Londres por mais de
500 anos. A experiência da rua Mint
focará nos cinco principais momentos
na Mint, inclusive os esforços de Sir
Isaac Newton em livrar Londres dos
falsários quando ele foi administrador
da Mint e as punições severas de

Edward I para as pessoas que falsificavam suas
moedas.

No Palácio Hampton Court, os Secrets of the
Royal Bedchamber darão continuidade ao
nosso foco no palácio barroco. No século XVII,
State Bedchamber era o centro da política,
negociações de poder e controle monárquico,
e o design luxuoso do salão reflete isto.
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Descubra mais com um tour guiado

Novo! Guias turísticos autorizados no Palácio Hampton Court
No Palácio Hampton Court, aprendemos com o Instituto de Guia Turístico a criar
nosso próprio curso autorizado Nível 2 que todos os guias do palácio
terminaram agora. Oferecemos tours guiados e sob medida do palácio e dos
jardins que dão uma ideia das incríveis histórias dos monarcas e das pessoas que
viveram neste magnífico palácio com o passar dos séculos, assim como de
alguns dos tesouros valiosos da Coleção Real na amostra.

Ideal se você tem pouco tempo em seu itinerário ou se tem um grupo de interesse especial ou clientes VIP que desejam um
tour pessoal, e os tours estão disponíveis em inglês, francês, alemão e italiano, de acordo com a disponibilidade do guia.
Os tours guiados custam de £100 + VAT para 1½ hora de tour. Os guias com áudio no Palácio Hampton Court estão incluídos
no preço da entrada e podem ser obtidos no Centro de Informações no pátio externo. Os guias com áudio estão disponíveis
em nove idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, coreano, japonês e russo. Existem vários tours
disponíveis explorando os esconderijos do Hampton Court, inclusive as cozinhas de
Henry VIII, cômodos georgianos, aposentos de Mary II e a história do jovem Henry VIII.

Novo! Tours matinais para explicações do palácio
Os visitantes que desejam fugir da multidão agora têm a oportunidade de agendar um
tour guiado de uma hora às 09:00 com um de nossos especialistas de Explicação do
Palácio. Os tours estão disponíveis quando solicitados e iremos acomodar até 30 pessoas por tour. No término do tour às
10:00, o palácio é aberto ao público, então, os visitantes têm a oportunidade de ver outras áreas ou revisitar alguns dos
cômodos incluídos no tour em seu próprio ritmo. Os tours custam £30 por pessoa, incluindo a entrada. Para obter
informações sobre a disponibilidade, contate groupsandtraveltrade@hrp.org.uk +44 (0) 20 3166 6311.

O guia com áudio na Torre de Londres foi recentemente melhorado com imagens que
ajudam a orientar os visitantes no local. O guia oferece cinco tours a escolher -
Normandos, Palácio Medieval, Prisão e Execução, Joias da Coroa e Vida na Torre. Eles
variam de 10 a 30 minutos de duração, dando assim às pessoas com menos tempo uma
visão de um tema em particular.

Os guias com áudio podem ser pré-agendados para grupos de 15 ou mais pessoas, com
um preço de desconto de £3 por pessoa. Para os grupos de pagaram previamente ou os clientes do Esquema de Voucher
da Agência, simplesmente ligue 30 minutos antes de chegar e os guias com áudio estarão prontos para a cobrança na
Entrada do Grupo. Os guias estão disponíveis em 11 idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol,
italiano, russo, holandês, português, japonês, coreano e mandarim.

Na Banqueting House, um guia multimídia com tela de toque está disponível, trazendo o
espetacular teto Rubens para perto dos visitantes. O tour está disponível em sete idiomas:
inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, russo e japonês, e está incluído no preço da entrada.

Para fazer o download dos formulários de agendamento para os guias do Palácio Hampton Court ou agendar previamente
os Guias com Áudio na Torre de Londres, vá para www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups ou envie um e-mail para
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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Tours privados e eventos especiais
Nossos tours privados especialmente desenvolvidos oferecem ao visitante mais exigente uma visão única e
privilegiada de nossos magníficos palácios. Esses locais históricos também estão disponíveis para jantares,
recepções, conferências e reuniões. www.hrp.org.uk/hireavenue

Exibição privada da recém-apresentada Jewel House 
As joias da coroa na Torre de Londres são uma coleção em
funcionamento  única da regalia real e ainda são usadas
regularmente pela rainha em importantes cerimônias nacionais,
tais como a Abertura do  Parlamento. Uma exibição privada da
regalia está disponível pela  manhã às 8:15, seguida por um café
da manhã leve, ou à noite, às 18:30, com espumante e canapés.
O tour matinal custa £65 por pessoa, o da noite, £95 por pessoa
mais VAT, com um mínimo de 15 pessoas.

Tour privado para o café da manhã vitoriano
Aproveite o café da manhã privado com coquetéis, croissants, doces, frutas frescas e
tortas florentinas na bela Orangery no Palácio Kensington, seguido de um tour privado
e guiado da recém-apresentada amostra do Palácio Kensington e da Victoria Revelada.
Chegada na Orangery às 8:00, após um café da manhã com o qual você será saudado
no palácio por seu anfitrião e haverá um tour guiado da Victoria Revelada,
uma exposição que explora a vida da rainha Victoria como mãe, rainha,
esposa e imperatriz. £100 por pessoa mais VAT, com um mínimo de
20 pessoas

Novo! Chá da tarde na pequena Banqueting House do rei William III
Conheça o magnífico teto e as pinturas na parede de Antonio Verrio na pequena
Banqueting House no Palácio Hampton Court, um dos cenários históricos mais
íntimos nos domínios do palácio. Você pode escolher um tradicional café da
tarde inglês ou adicionar champanhe para ter uma experiência verdadeiramente
brilhante. Combinado com um tour do Fantástico, belo e amaldiçoado no verão
de 2012, a mesma experiência pode ser agendada em 2013 e incluirá os Segredos
do quarto real. Os preços começam a partir de £100 por pessoa mais VAT, com
início às 15:00. Um mínimo de 20 pessoas

Jantares georgianos
Aproveite a intimidade da Sala de jantar dos reis no Palácio Kew para ter uma
experiência noturna única. Para até 24 pessoas, você pode reservar lugares
para duas pessoas ou agendar todos os 24. Essas noites especiais ocorrerão
em 12, 26 de julho, 23 agosto e 5 de setembro de 2012. Se você quiser planejar
com antecedência para 2013, informe sua data preferida! A noite inclui um
menu com três pratos das tradicionais iguarias georgianas, vinho, chá e café,
assim como um tour na casa com seu anfitrião que irá recepcioná-lo na noite e
dará vida a uma história do palácio. Os lugares custam £100 por pessoa mais
VAT. Contate 0844 482 7799 ou fique on-line em www.hrp.org.uk/kewpalace



Outono e
inverno

Eventos
do dia

Rebeldes, regicidas
e restauração -
diariamente
Junte-se a um elenco de personagens coloridos na
Torre após a restauração da monarquia em 1660
até a Gloriosa Revolução em 1688. Do rei ao
carrasco, amantes e juízes a puritanos, todos irão
compartilhar suas histórias com os visitantes
durante o verão.

Último
minuto do
verão

Palácio
Kensington

Aberta
da temporada - 29
de março de 2013
As capas para os móveis
foram retiradas e as
persianas estão abertas -
bem-vindo de volta a Kew!

Novo! Coroa de Henry VIII - a partir de 20 de outubro de 2012
A suprema glória de uma reapresentação de seis anos dos salões Tudor será a instalação de
uma réplica especialmente autorizada da coroa de Henry VIII. Feita pelo joalheiro da
coroa em prata coberta com pedras semipreciosas, a coroa estará
exposta para os visitantes no Royal Pew (nota - não estará disponível
durante as cerimônias da Capela Real)

Cozinha Tudor – 6-7 de outubro, 3-4 de
novembro, 1-2 de dezembro, 2-3 de fevereiro,
2-3 de março de 2013
Nossos cozinheiros renomados estão trabalhando nas cozinhas do rei
Henry VIII, preparando pratos exóticos para Vossa Majestade, assim
como uma comida simples, porém abundante, para a corte. A histórica

equipe da cozinha irá testar novas técnicas e decifrar antigos
manuscritos em sua busca da perfeita refeição Tudor.

Tours de fantasmas - a partir de 31 de outubro
de 2012
Os aclamados tours de fantasmas retornam neste
inverno - junte-se ao Salão Wander para conhecer
os cômodos sombrios e os pátios escuros e desertos.
Os tours públicos ocorrem toda sexta-feira e domingo,
custando £25 por pessoa, incluindo o VAT, porém
grupos de pessoas podem agendar tours particulares
em dias alternativos, dependendo da disponibilidade.
O custo de um tour particular é de £1000 mais VAT, com
um máximo de 40 pessoas. Ligue para 0844 482 7777
para agendar lugares públicos para o tour ou +44 (0) 20
3166 6311 para perguntar sobre os tours privados.

Novo! Preparando-se para o Natal –
diariamente de 26 de novembro –
23 de dezembro de 2012
É 1542 e Henry VIII não tem uma rainha. Mesmo assim, seus criados e cortesãos
estão preparando uma temporada festiva. Quando sua filha Lady Mary chega com
sua nova acompanhante, Kateryn Parr, o velho rei tem uma surpresa. Qual seria o
motivo? Junte-se à intriga com nossos intérpretes caracterizados por todo o dia.

Natal Tudor - 27 de dezembro – 1 de janeiro 2013
Com o velho rei cada vez mais retraído, os cortesãos mais jovens estão determinados a
comemorar a temporada com estilo. Junte-se a eles nas músicas, danças e testemunhe as

excentricidades anárquicas da loucura, todos repletos de deleite. Visite as cozinhas Tudor
para ver a comida mais requintada sendo preparada para Vossa Majestade comer, mas
tenha cuidado com os esquemas dos nobres ambiciosos, ávidos por persuadir você
para o lado deles. O que você deve fazer para dar uma olhada no rei?

Noites misteriosas – 31 de
outubro e às sextas-feiras
em novembro, janeiro e
fevereiro de 2013
Entre em uma atmosfera misteriosa e
única do Palácio Kensington à noite.
Os tours são guiados por salões
históricos e sombrios, onde você
ouvirá histórias assustadoras de
visões misteriosas e acontecimentos
estranhos... As Noites misteriosas
começam às 18:45, com um máximo
de 25 por tour, £20 por pessoa,
incluindo VAT, e a noite termina às
20:30. O agendamento antecipado
é essencial e um grupo particular
marca uma data com solicitação.

Jubileu – uma visão da
coroa - termina em
4 de novembro de 2012
Esta exposição temporária conta a história das
comemorações do Jubileu de Diamante da rainha Vitória
em 1897 do ponto de vista das milhões de pessoas que se
reuniram nas festividades, desde duquesas até
vendedores de rua.

Diana: Relances de uma princesa
moderna - termina em
28 de outubro de 2012

Dê uma olhada em uma princesa que
capturou o coração da nação

nesta pequena amostra, porém
bela e evocativa, dos trajes

icônicos.

Banqueting
House

Novo! Experiência na
rua Mint - a partir
de maio de 2013
Mais de 500 anos de
moedas cunhadas - explore
este nova amostra e
encontre os personagens
da história que ganharam
dinheiro!

Nova exposição! Os segredos do quarto real –
a partir de 27 de março de 2013
Esta exposição temporária de verão entra no quarto real e revela alguns rituais
e hábitos surpreendentes.

Florimania – 8-10 de março de 2013
O sempre popular evento florido retorna ao Palácio Hampton Court para o final de
semana do Dia das Mães.

Fantástico, belo e
amaldiçoado - termina em
30 de setembro de 2012
Esta exposição temporária examina a virtude e o vício, como se tornar

uma amante, os segredos do glamour e da beleza da corte Stuart!
Não perca a chance de ver muitas excelentes
pinturas das belezas emprestadas da coleção real
e de outras coleções públicas e privadas.

Culinária Tudor: 4-5 e 25-27
de 4-5 & 25-27 agosto,
1-2 de setembro de 2012
Descubra o que agradava o paladar Tudor enquanto
nosso mundialmente famoso cozinheiro Tudor prepara o
banquete de Henrique VIII.

Exposição Tudor – 25-27 de agosto de 2012
Deleite-se com a história dos esportes do palácio com esportes e jogos
Tudor, e testemunhe os alquimistas, loucos e músicos preparando-se para
a chegada do rei Henry para uma exposição Tudor tumultuada.

Torre de
Londres

Aberturas dominicais
Pela primeira vez, a Banqueting

House abrirá suas portas
sete dias por semana para
os visitantes.

Palácio
Kew

Novo! Traje real moderno a partir da
Páscoa de 2013
A história das princesas do século XX que viveram no
Palácio Kensington e sua influência na moda.

Início da
primavera

Visitas de inverno
Enquanto o palácio está fechado
para o público nos meses de
inverno, damos boas-vindas aos
grupos pré-agendados entre
outubro e março, e o preço do
bilhete único para os jardins e
o palácio também é válido nesta
ocasião.

Está aberto o
período de agenda-
mento de 2013!
Agora, é hora de planejar suas
visitas do verão de 2013 para
o Palácio Kew. Mais uma vez,
iremos oferecer o bilhete único
para grupos e clientes de
excursões permitindo a
entrada nos Jardins Kew,
no Palácio e nas cozinhas reais.

Agende sua visita agora em
+44 (0) 20 8332 5648
groups@kew.org

Movimento do bispo! A grande fuga de Ranulf
Flambard – 29 de setembro - 7 de outubro
Como o cobrador de impostos astuto e desprezado, e o bispo de
Durham, Ranulf Flambard, escaparão da prisão na Torre?

Vença o bloqueio - a Guerra Civil inglesa -
27 de outubro - 4 de novembro
Com ministros não populares, crises religiosas e uma necessidade
desesperada por dinheiro, o rei Charles I está em perigo com seus
inimigos no Parlamento. Ajude-o, denuncie ou mude de lado
enquanto os eventos se desdobram. Acima de tudo, tente ficar
calmo!

Uma rainha espanhola -
8-9 de dezembro
A adorada esposa do rei Edward, Eleanor de
Castela, e suas damas estão visitando seu
novo palácio na Torre de Londres. Aprenda
sobre suas aventuras na Cruzada e nas
guerras inglesas, e o relacionamento tenso
com seus súditos ingleses quando ela
descobriu mais sobre esta cultura nova e
estranha com a qual se deparou pela
primeira vez como uma noiva adolescente.

Enfeite os salões -
15-23 de dezembro
O rei Edward I e sua corte estão preparando-se para o
Natal no Palácio Medieval. Os cavaleiros e as damas se reúnem sob a

luz de velas para trocar histórias de santos e pecadores,
cavalaria e bruxaria. Talvez, você queira juntar-se a eles
em uma dança, ouvir uma música animada ou hino
comovente. O quanto era diferente o Natal há 700 anos?

Natal vitoriano - Natal de
27-31 de dezembro
Os visitantes vitorianos irão concentrar-se na Torre de
Londres quando o Sr. Charles Dickens der um de seus
famosos recitais. Experimente este momento mágico
do ano, em um antigo castelo quando muitas das
tradições natalinas que conhecemos agora
eram uma novidade!

Todos os eventos incluídos no preço de seu bilhete, a menos que o contrário esteja declarado. Para fazer reservas de grupos, telefone para: 0844 482 7770 ou visite www.hrp.org.uk para obter mais detalhes

Palácio
Hampton Court

História da execução
- a partir de 30 de
janeiro de 2013
Um novo projeto de
interpretação será instalado,
dando aos visitantes uma visão
da história em torno da
decapitação de Charles I
em 1649.

Tours nas noites de
domingo - 19 de
agosto, 9 e 23 de
setembro
Explore os segredos do
Palácio Kew com um tour
guiado a partir das 17:00,
seguido por uma taça de
vinho e aperitivos. £20 por
pessoa, com um máximo de
30 pessoas.



Precisando de ajuda?
Visite-nos!

Compre bilhetes para 15 ou Tel.: 0844 482 7770
mais pessoas: E-mail: traveltradeorders@hrp.org.uk 

Chamadas do exterior, ligue para
o telefone: +44 20 3166 6000

Descubra em  W: hrp.org.uk/traveltradeandgroups

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

Junte-se a nós on-line!

YouTube
www.youtube.com/HistoricRoyalPalaces
Facebook
www.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/4638888467
Twitter 
http://twitter.com/hrp_palaces 

Comemore conosco ou faça negócios conosco!

Atividades e eventos: Tel.: +44 (0) 20 3166 6399
E-mail: events@hrp.org.uk 

Terapia avulsa!
Lembrancinhas e compras: Tel.: +44 (0) 20 3166 6848

E-mail: shop@hrp.org.uk
W: www.historicroyalpalaces.com

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

Serviço de bufê para
grupos - de volta ao menu!
E, os novos fornecedores na Torre de Londres,
Palácio Hampton Court e Palácio Kensington
asseguraram um programa amplo de renovação em
todos os restaurantes, cafés e quiosques, resultando
em um serviço melhor e menus criativos,
usando o melhor do produto inglês local,
tudo apresentado com beleza em cenários
que refletem o ambiente histórico.

No Palácio Hampton Court, o popular Snug anexo
ao Tiltyard Cafe pode ser agendado
antecipadamente para grupos de até 45 pessoas
para o café da manhã, almoços e chás da tarde.
O New Armouries Cafe na Torre de Londres tem
uma nova aparência estimulante inspirada pelos
famosos mercados de comida de Londres. Percorra

a banca do mercado Covent Garden para
ver saladas frescas, a banca Billingsgate
para ver os pratos quentes de peixe,
o Smithfield ver os assados substanciais
ou as ótimas linguiças inglesas e purês.

O esquema de voucher para Refeições
Promocionais para grupos e clientes do
Esquema de Voucher da Agência
permite que os visitantes façam suas
escolhas a partir de uma grande
variedade de delícias tentadoras e está
disponível nos cafés self-service New

Armouries e Tiltyard.

Como parte do projeto maior de reapresentação no
Palácio Kensington, o novíssimo Palace Café no East

Front serve lanches, café, chás, doces e bolos.
Aberto para o terraço do pátio, é um ponto de
encontro perfeito ou parada rápida para os grupos
se reunirem e seguirem!

Entretanto, o elegante Orangery da rainha Anne é
um dos destinos mais populares de Londres para
almoçar ou tomar o chá da tarde. Os grupos podem
agendar as absides leste e oeste para almoçar ou
tomar chá para até 32 pessoas por abside, porém,
por que não chegar cedo para almoçar ou tomar
café da manhã ou chá da manhã? Estamos abertos
a partir das 09:00 e é uma ótima maneira de iniciar
seu dia com elegância no Kensington.

Para obter informações sobre o serviço de bufê,
entre em contato com
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk ou ligue para
a Torre de Londres em +44 (0) 20 3166 6992
Palácio Hampton Court em +44 (0) 3166 6972
Palácio Kensington em +44 (0) 20 3166 6112

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.


