
Palácios Reais Históricos da Grã-Bretanha Outono de 2012

Apresentação e arrogância, estilo e amostra

pomposa, fale conosco sobre os Passes Reais e

outras opções de ingressos para assegurar que

você esteja pronto para oferecer a seus clientes

o melhor do mundo georgiano.

Segredos do
Dormitório Real
A partir de 27 de março de 2013, o Palácio

Hampton Court mostrará a maior coleção de

dosséis do mundo, elaborados símbolos do

poder e do prestígio reais.

Segredos do Dormitório Real também

apresentará retratos e mobílias dos dormitórios

da época, assim como artefatos incomuns dos

quartos, tais como a grade de proteção de

Charles II, um raro remanescente do

desaparecido palácio de Whitehall. Os rituais do

dormitório, desde o levantar pela manhã até o

deitar à noite foram realizados e giram em torno

desses magníficos ambientes. Os cortesãos

embarcaram em uma aventura de escalada social

para chegarem o mais perto possível do

dormitório, onde, se eles fossem considerados

merecedores, seu monarca os receberia.

A exposição, incluída na entrada do Palácio

Hampton Court, ocorre no verão até o final 

de setembro. 

Tours de Fofocas Indecentes
Disponíveis por pessoa por £ 25 nas noites de

sexta-feira e domingo nos meses de abril, maio,

agosto e setembro e para grupos com solicitação

por £ 1000 para até 40 pessoas. Nesses tours

vespertinos, temos a chance de contar histórias

da corte que não ousaríamos contar de dia.

Esteja pronto, os
georgianos estão chegando!
Nos Palácios Reais Históricos, estamos construindo um momento para o próximo marco real.
Em 2014, nos palácios, iremos comemorar o 300º aniversário da ascensão de George I,
o primeiro dos monarcas de Hanover.

The Georgian story will come to life 

A história georgiana ganhará vida 

nos aposentos da rainha no Palácio

Hampton Court, ao lado de uma

reapresentação dinâmica dos

aposentos do rei no Palácio Kensington.

Com as exuberantes cortinas de fundo

pintadas de William Kent, o mundo

elegante, formal e de fofocas da corte

real ganhará vida. Haverá algo para

todos se divertirem. No Palácio

Hampton Court, um novo roteiro de

belas-artes, mostrando os tesouros da

Coleção Real, estará à mostra, assim

como a recriação de um dos jardins 

da cozinha da Idade Barroca.

Em toda parte, haverá uma ênfase

maior no drama, dança e música em relação ao 

que havia antes. Como na era barroca, a arte,

arquitetura e performance combinam-se para

envolver todos os sentidos. 
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Uma amostra para grupos
Nossos fornecedores, Ampersand, anunciaram suas novas opções

de Promoção de Vendas para grupos e operadoras de tours afins.

O popular esquema de voucher, para grupos de 15 ou mais, fornece

quatro ótimas escolhas disponíveis no New Armouries Restaurant
na Torre de Londres e no Tiltyard Cafe no Palácio Hampton Court.

A popular opção de café da manhã de apenas £ 3,95 por pessoa

é um ótimo valor e inclui um bolo dinamarquês assado na hora.

A opção de almoço quente permite que os visitantes escolham

entre os balcões de nosso chefe ou selecione uma deliciosa salada.

Novas opções foram acrescentadas para 2013. Um chá com creme

preparado previamente para a tarde por £ 6,50 torna a experiência

inglesa tradicional possível para todos, enquanto o Picnic Hamper dá

aos visitantes uma caixa de apresentação atraente cheia até a borda

com maravilhosas guloseimas para a hora do almoço.

Leve para casa 
mais história
Com palácios cobrindo quase 1.000 anos de história, existem histórias

demais para contar, então, por que não dar a seus clientes e grupos a

oportunidade de descobrirem mais em nossos belos Guias de Palácios.

Há uma edição para cada palácio e uma que apresenta a regalia real, as

Joias da Coroa. Tudo muito ilustrado convidando os leitores a explorar

mais de cada atração, eles também apresentam artigos profundos e

histórias de nossos curadores e colaboradores convidados que tornam os

guias lembranças para os clientes que desejarem tê-lo. Os guias começam em £ 4,99,

porém, se você estiver pensando em pedir uma grande quantidade, entre em contato com

nossa Equipe de Revenda em shop@hrp.org.uk para discutir sobre a entrega e as taxas de

desconto. Não se esqueça de nossa variedade completa de presentes a varejo e lembranças

que podem ser comprados on-line em www.historicroyalpalaces.com

No Palácio Hampton Court, o Snug é

uma área privada e aconchegante no

Tiltyard Cafe, perfeito para grupos de

até 40 pessoas desfrutarem um

almoço leve, café da manhã ou chá da

tarde juntas. Os menus começam em

£ 6,50 por pessoa

Para esclarecer quaisquer dúvidas sobre catering, entre em contato com groupsandtraveltrade@hrp.org.uk ou ligue. 
Torre de Londres +44 (0) 20 3166 6992 Palácio Hampton Court +44 (0) 3166 6972, Palácio Kensington +44 (0) 20 3166 6112

O elegante Orangery é um dos destinos

mais populares de Londres para almoçar

ou tomar o chá da tarde. Os grupos

podem reservar o abside leste ou oeste

para almoçar ou beber chá para até 32

pessoas por abside, porém, por que não

vir cedo para o café da manhã ou o chá

da manhã - o Orangery abre às 09:00

e é uma ótima maneira de começar seu

dia no Kensington.

Os menus do

almoço e do

chá da tarde

começam em 

£ 12,95 para

grupos de 15

pessoas e mais.

No verão da Banqueting House o 

Pop-up Cafe retorna! Na Caverna na

Banqueting House, Whitehall este

fabuloso local no centro de Londres

será uma parada perfeita para se

renovar e, ao mesmo tempo, descobrir

as espetaculares pinturas de Rubens

no Main Hall e o mundo exuberante de

um baile de máscaras real.
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Tours privados e eventos especiais
Nossos tour 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
e recepções, conferências e reuniões. www.hrp.org.uk/hireavenue

Amostra Privada da Jewel House recém-apresentada
As Joias da Coroa na Torre de Londres são uma coleção única da regalia

real e ainda são usadas regularmente pela rainha em importantes

cerimônias nacionais, tais como a Abertura do Parlamento. Uma

amostra privada da regalia está disponível pela manhã às 8:15 h, seguida

por lanches leves no café da manhã, ou à noite, às 18:30 h, com

espumante e canapés. O tour da manhã custa £ 75 por pessoa, à noite, 

£ 105 por pessoa mais VAT, e requer um mínimo de 15 pessoas.

Tours vespertinos
Descubra a intimidade e a privacidade que George III e a rainha Charlotte tinham no

Palácio Kew no tour vespertino com nossos guias do palácio com trajes típicos. Este

extraordinário refúgio serviu como palácio real de 1800 a 1818. Visite os cômodos

georgianos elegantemente restaurados assim como os quartos conservados das princesas

no último andar. Novos em 2013, os tours incluirão as Cozinhas Reais, as melhores cozinhas

georgianas preservadas; elas revelam os pratos pedidos e comidos pelo rei e seus

convidados, e nos dão uma ideia do estado de espírito dos reis e de sua saúde. Os tours

custam £ 25 por pessoa para um mínimo de 10, um máximo de 30 e começam às 17:00 h,

terminando às 19:00 h.

Tour privado do Café da Manhã Vitoriano
Aproveite um café da manhã privado com coquetéis, croissants e bolos, frutas

frescas e tortas no belo Orangery no Palácio Kensington, seguido de um tour

guiado privado do recém-apresentado Palácio Kensington. Chegue no Orangery

às 08:00 h e depois do café da manhã, você será recebido no palácio por seu

anfitrião e terá um tour guiado da Vitória Revelada, a exposição que explora a

vida da rainha Vitória como mãe, rainha, esposa e imperatriz. £ 100 por pessoa

mais VAT, requerendo um mínimo de 20 pessoas.

Chá da Tarde na Pequena Banqueting House do rei William III
Conheça as magníficas pinturas no teto e nas paredes de Antonio Verrio na

Pequena Banqueting House, o mais íntimo dos cenários históricos dentro dos

domínios do palácio. Você pode escolher um chá da tarde inglês tradicional 

ou acrescentar champanhe para ter uma experiência realmente borbulhante.

Combinados com um tour dos Segredos do Dormitório Real a partir de março

de 2013, os preços começam em £ 100 por pessoa mais VAT, com chá servido

às 15:00. Mínimo de 20 pessoas, disponível de abril a setembro.



Floromania: Joias da coroa do rei –
8-10 de março de 2013
Os aposentos Tudor definem a cena para a Floromania com
criações florais extravagantes exibidas ao lado da récem-recriada
coroa Tudor nos cômodos ricamente mobiliados do rei Henry VIII.

Novo! Segredos do Dormitório Real –
27 de março – setembro de 2013
Esta exposição temporária apresentará sete de nossos dosséis 
mais raros e magníficos, retratos maravilhosos, mobílias e artefatos 
de dormitório da época, como, por exemplo, a grade de cama de
Charles II, um remanescente raro do dormitório no desaparecido
palácio de Whitehall.

Lua de Mel do Rei Charles II –
Páscoa 29 de março – 1º de abril
O palácio está fervilhando com novidades e rumores. Depois de anos como

residência oficial do odioso Oliver Cromwell, o Hampton Court
prepara-se para dar as boas-vindas a um novo monarca risonho. Charles
traz para casa sua noiva Catarina de Bragança para uma lua de mel como
nenhuma outra. Nesse ínterim, a última das muitas amantes de Sua Majestade,
Barbara Villiers, prepara-se para dar à luz em seu quarto no palácio e um cortejo
de farristas, libertinas e atrizes está determinado a aproveitar as facilidades.
Risadas, alegrias, conspirações e intrigas abundam.

‘Mestres da Culinária’ Tudor – 2 e 3 de
março, 29 de março – 1º de abril de 2013
Leve para casa as principais dicas para agradar as papilas gustativas 

de um Tudor com nossos historiadores permanentes da 
comida Tudor.

‘Mestres da Culinária’ Tudor –
4-6 de maio, 1-2 de junho, 6-7 de julho, 
3-4 de agosto de 2013
Nossos cozinheiros históricos estão trabalhando nas cozinhas preparando
pratos exóticos para Henry VIII, assim como uma comida simples, porém,
farta, para a corte. Junte-se a eles quando forem experimentadas técnicas
e eles decifrarem os antigos manuscritos em sua busca pela refeição

Tudor perfeita.

A História do Criado – Diariamente até 30 de setembro
É 1717 e a hostilidade entre o rei, George I, e o príncipe de Gales agrava-se. O que está
acontecendo por trás das portas fechadas do Dormitório Real? Procure os criados
espertos, nossos intérpretes caracterizados, com suas orelhas nos painéis de madeira
e olhos nos buracos das fechadas. Que segredos eles ouvirão?

Novo! Henry VIII, Faça a História Acontecer –
Diariamente até 31 de março de 2014
Encontre Henry VIII e seus cortesãos Tudor, e junte-se a ele na escolha de sua
próxima esposa. Os romances raramente ocorrem sem turbulências, especialmente o de
Henry, contudo, sempre há uma chance de que as coisas possam não dar certo. Apenas
participando da ação você poderá assegurar que essa história tome seu devido curso.

Coroa e Dinastia de Henry –
Diariamente a partir de 20 de
outubro de 2012
Destruída após a Guerra Civil Inglesa, a coroa foi recriada

detalhadamente pelos mestres ourives da coroa a partir de
registros e pinturas originais. Este símbolo
resplandecente do legado de Henry estará em exposição

no Royal Pew na Chapel Royal.

Natal de Henry VIII –
27 de dezembro de 2012 – 

1º de janeiro de 2013
Com o rei idoso cada vez mais afastado, os cortesãos mais
novos estão determinados a comemorar a estação com estilo.
Junte-se a eles nas canções, danças e testemunhe as
excentricidades anárquicas da loucura, tudo feito para seu prazer.
Visite as cozinhas Tudor para ver a melhor comida sendo preparada
para Sua Majestade comer, mas tenha cuidado com os esquemas dos

nobres ambiciosos, ansiosos para trazerem você para seu lado.
O que você deve fazer para ver de relance o rei?

Primavera
e Páscoa

Eventos
Durante o Dia

Torre Medieval – 4 de
novembro – 31 de março
de 2013
Entre no mundo dos reis medievais, lordes e
damas inestimáveis que habitaram o Palácio Medieval. Na primeira
semana de dezembro, encontre Leonor de Castilla, a princesa da
Espanha que se tornou rainha da Inglaterra no século XIII.

Natal Vitoriano – 27-31 de dezembro
Os visitantes vitorianos se concentrarão na

Torre de Londres quando o
Sr. Charles Dickens dará um de
seus famosos recitais. Experimente
este momento mágico do ano em
um antigo castelo quando muitas
tradições natalinas que
conhecemos agora eram novinhas!

Final do
Inverno

Banqueting
House

Verão

24 de dezembro – 
20 de janeiro de 2013

Para que possamos realizar trabalhos
de restauração e manutenção
essenciais, a Banqueting House será

reaberta ao público na segunda-feira, 
21 de janeiro de 2013.

Novo! História da
execução – a partir de
30 de janeiro de 2013
Comprovadamente, o momento mais
importante da história real inglesa

ocorreu no Palácio de Whitehall em
1649, com a execução do rei Charles I.

Descubra os eventos que levaram a este
momento no mesmo lugar onde a história
aconteceu.

Baile de Máscaras Real –
Diariamente em Agosto
Entre no mundo rico e encantado dos
Bailes de Máscaras Reais, os
entretenimentos suntuosos da corte
Stuart. Os mascarados exibem seus trajes
coloridos e extravagantes, e relevam os
segredos do mais magnífico dos
espetáculos.

Pop-up Café –
Diariamente em Agosto
Retornando após a pausa para o ano
olímpico, nosso Pop-Up Café dará aos
visitantes cansados um bom lugar para

descansar e renovar-se na Caverna
histórica, preferida por James I para

beber vinho e relaxar. Ligue ou envie 
um e-mail para a equipe de vendas 
Travel Trade para conhecer as opções 
para grupos.

Reservas para os
grupos de inverno
Esta é a época perfeita para entrar
na atmosfera deste pequeno
palácio real e ver como George III,
rainha Charlotte e seus 15 filhos
passavam os meses de inverno.
Com os ingressos combinados com
a entrada no palácio, as cozinhas
reais e os Jardins Kew estão
disponíveis apenas para os grupos
na temporada de inverno.

Chalé da rainha
Charlotte – finais de
semana até outubro
de 2013
O chalé da rainha Charlotte é o
primeiro exemplo de um chalé
ornamentado, um chalé rústico
construído como um retiro rural, não
como uma residência. O chalé foi
usado pela família real no final do
século XVIII para descansar e tomar
chá durante as caminhadas nos
jardins. Descubra-o nos finais de
semana e nos feriados bancários.

Aberto no verão –
29 de março – 27 de
outubro 2013
Agora é hora de todos os grupos 
e operadoras de tours incluírem 
a visita combinada aos Jardins Kew,
ao Palácio Kew e às Cozinhas Reais
em seus programas. Três atrações
por apenas £15.68 por adulto e
£13.17 por concessão; as crianças 
são gratuitas! A reserva antecipada 
é requerida; ligue para 
+44 (0) 20 8332 5648.

Tesouros
Georgianos – 
29 de março – 27 de
outubro de 2013
Os visitantes de verão para o mais
íntimo dos palácios reais poderão
ver o belo serviço de café da manhã
de George III, um presente de suas

filhas devidamente exibido na Sala
de Café da Manhã. Também na
exposição estão os tesouros
pessoais, tais como caixas de
rapé incrustadas de
diamantes, porta-chaves e
botões, tudo pertencendo ao
rei e à rainha.

Novo! Advento no Kensington
1-24 de dezembro
Mostraremos algo novo todos os dias de dezembro,
quando transformaremos o palácio em um calendário
de adventos com resultados surpreendentes e
intrigantes. O programa festivo incluirá performance
ao vivo, cantos natalinos tradicionais, vinho aquecido
com condimentos e tortas de carne moída. (nota: 
O palácio fecha nos dias 24, 25 e 26 de dezembro).

Noites Misteriosas – às
Sextas-feiras de novembro,
janeiro e fevereiro de 2013
Tours guiados pelos salões históricos sombrios onde
você ouvirá histórias assustadoras de visões
misteriosas e acontecimentos estranhos... Os tours
começam às 18:45, com um máximo de 25 por tour,
£20 por pessoa, incluindo VAT. A reserva antecipada

é essencial; datas com grupos
privados com solicitação.

Vitória
Revelada -
Diariamente

Descubra as paixões
particulares e públicas da
rainha Vitória. Apaixone-se
por poemas e pela música
escrita por seu dedicado
marido, o príncipe Albert, 
e sinta o profundo
desespero da rainha com
sua morte prematura com
apenas 41 anos de idade.

Comemorações da Vitória –
24-27 de maio de 2013
Faça com que o final de semana do aniversário da
rainha Vitória seja lembrado e fique surpreso com a
diversão que você pode ter no palácio. Iremos
diverti-lo!

Novo! Realiza moderna –
aberto no verão de 2013
Encontre os casais reais
modernos que iniciaram
suas vidas de casados
neste palácio antigo e
famoso. Abrindo nas
novas Galerias
Piggott, esta nova
mostra leva a último
parte da história de
Kensington aos visitantes.

Aberta diariamente
Não se esqueça que a Banqueting House
abre 7 dias por semana das 10:00 –
13:00. Também abre à tarde quando
nenhum evento vespertino está
agendado. Para verificar as visitas 
à tarde, ligue para 0844 482 7770

www.hrp.org.uk/banquetinghouse

Palácio 
Hampton Court

Palácio
Kew

Maratona de Londres – 21 de abril de 2013
Este evento global anual ocorre na Torre de Londres, porém, continuaremos abertos e
suas melhores opções são chegar pelo túnel ou por barco.

Coronel Blood e o Grande Roubo das Joias da
Coroa – 29 de março a 7 de abril
Junte-se ao covarde Coronel Blood e sua gangue de
criminosos no maior roubo de todos os tempos - roubar as
novas Joias da Coroa no coração da maior fortaleza no
reino! Dê um golpe no novo Rei Charles II e faça fortuna
com a ação. Mas cuidado, as forças do rei estão sempre
prontas para atacar!

Torre de
Londres

Novo! Mint Street – todos os dias a partir 
de meados de maio de 2013
Pela primeira vez, os visitantes podem entrar na 2ª Rua Mint e descobrir a
história de Mint na Torre. Apresentando objetos importantes do Museu Royal Mint
e focando nos seis principais momentos da história de Mint, esta área dá vida a
outra camada dos 1.000 anos de história nesta fortaleza.

Ouro para o Rei! 25-27 de maio de 2013
O revolucionário monarca William III está ávido para colocar suas finanças em ordem

com as novas moedas de puro ouro cunhadas com seu retrato real. Quem melhor
para inspecionar este importante trabalho na Torrre do que o famoso cientista
Isaac Newton? Mas como nada é tão simples, a violência espreita abaixo da
superfície da Torre. Você ficará rico rapidamente ou achará muito mais difícil
deixar a fortaleza e a prisão da majestade do que foi entrar?

Joias da Coroa – Diariamente
Descubra as Joias da Coroa enfeitadas com glória e fabricadas de modo complexo,
e aprenda como elas inspiraram atos de ambição, violência e até histórias criadas
de maldições.

Palácio
Kensington

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



Precisa de ajuda?
Visite nos!

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

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

Descubra Web: hrp.org.uk/traveltradeandgroups

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

Encontre-nos on-line!

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

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

A Nova Interpretação de 2013
acrescenta mais valor aos palácios.

Nossos curadores e intérpretes têm pesquisado

muito para trazer mais histórias extraordinárias de

como os monarcas e as pessoas modelavam a

sociedade em alguns dos maiores palácios já

construídos. Novas experiências serão criadas para

os visitantes, dando mais motivos para incluir os

palácios em seus tours e itinerários.

Um dos eventos mais importantes na história

inglesa ocorreu no Whitehall da

Banqueting House, na manhã de 30 

de janeiro de 1649, quando Charles I

andou sob as magníficas pinturas

de Rubens e foi para uma

plataforma especialmente

construída no Whitehall, onde foi

executado, supostamente, para o

‘crescimento lúgubre e universal’ 

da multidão. Uma amostra pequena

e nova explora os eventos que levaram

à execução de Charles e produz uma

recriação atmosférica do dia.

Na Torre de Londres, a Mint Street estará aberta aos

visitantes a partir de meados de maio de 2013. Veja

onde as moedas do reino foram cunhadas por mais

de 500 anos, aprenda como Sir Isaac Newton, diretor

da Mint, tentou livrar Londres dos falsificadores e

saiba sobre as severas punições de Edward I para as

pessoas que falsificaram suas moedas.

Conheça os membros da realeza do século XX que

iniciaram suas vidas de casado nos apartamentos 

e nos aposentos do Palácio Kensington. A próxima

parte da representação do Palácio Kensington

incluirá os trajes da Coleção Real de Vestidos de

Cerimoniais, fotografias e filmes, e será aberta 

no verão de 2013.

Para obter mais informações do 

que foi mencionado acima e

detalhes sobre a programação

diária no Palácio Hampton Court 

e Palácio Kew, visite nosso site 

Web www.hrp.org.uk/

traveltradeandgroups ou ligue 

para +44 (0) 20 3166 6311.

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.


