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Bem-vindo ao 
Fanfare do 
Século XXI!

Tornando-se 
Britânico 1714-2014: 
Georgianos Gloriosos

O novo Fanfare apresenta 
anúncios curtos, imediatos e 
impactantes de todos os eventos 
importantes que surgem nos 
palácios e conduzirá você pela 
nossa sinfonia digital e on-line 
com informações detalhadas 
para ajudá-lo com seu itinerário 
e planejamento de tours.

Continuaremos a oferecer as três edições 
anuais, mas vamos intercalá-las com o 
Fanfare Quick Blasts, portanto, lembre-se de 
nos fornecer seus dados de e-mail para ficar 
                    totalmente informado. Lembre- 
                            se que há muito mais para 
                                  ajudá-lo em nosso site.

Em 2014, os georgianos aparecerão nos Palácios 
Hampton Court, Kensington e Kew para marcar o 
300º ano da ascensão de George I.

Histórias e fofocas da época foram reveladas e serão 
apresentadas em novas experiências permanentes 
para os visitantes. Também está incluída a Fábrica de 
Chocolate no Palácio Hampton Court com abertura em 
14 de fevereiro, a tempo para atender os românticos 
itinerários do Dia dos Namorados.

Os magníficos Salões da Rainha e os Salões Privados 
transportarão os visitantes de volta ao início da Corte 
Georgiana (1714-1727) onde encontrarão personagens 
fascinantes regidos pelo novo rei, recém-chegado de 
Hanover.

No Palácio Kensington, descubra o curioso mundo 
da corte de George II e da Rainha Caroline. Aprenda 
sobre os novos modismos, costumes e cultura, todos 

combinados para criar o que reconhecemos como um 
estilo britânico por excelência.

Afastado de tudo, conheça George III desfrutando 
uma íntima vida familiar no Palácio Kew, no coração 

dos Jardins Kew. Em 1804, uma família real totalmente 
britânica está no Trono. Descubra quem é o Rei 
entretido no palácio e o que foi servido para o jantar a 

partir das cozinhas reais adjacentes.

Tenha acesso a todas as dicas para planejar 
e detalhar o roteiro georgiano do fantástico 
Passe Real georgiano em www.hrp.org.uk/
traveltradeandgroups

2

Q
u

ais são as n
ovid

ad
es p

ara gru
p

os?     N
atal n

os p
alácios      T

ou
rs p

rivad
os      R

egras d
e M

od
a



Quais são as novidades para 

Eventos Durante o Dia Daytime Events

Historic Royal Places – Descriptors Small Use
Width 74mm Wide and less 
 Minimum width to be used 50mm
Depth 16.5mm (TOL )
Others  Various
Icon  7mm Wide 
Rules 0.25pt

Dotted line for scaling 
and minimum size 
establishment only.
Does not print.

Historic Royal Places – Descriptors Small Use
Width 74mm Wide and less 
 Minimum width to be used 50mm
Depth 16.5mm (TOL )
Others  Various
Icon  7mm Wide 
Rules 0.25pt

Dotted line for scaling 
and minimum size 
establishment only.
Does not print.

Final do verão
Última chance de descobrir os Segredos do Dormitório Real, 
o destino mais importante no palácio, encerra dia 
3 de novembro de 2013. Cyclemania e Ride London 2013 
4 de agosto, um espetáculo de ciclismo por Londres, 
portanto, fique atento ao encerramento de estradas locais, 
o trono de Sir Bradley Wiggins retornará ao palácio. 
Torneio e Justa Tudor 24-26 de agosto de 2013, junte-se aos 
corajosos e elegantes cavaleiros e suas damas admiradoras 
e aplauda seu favorito neste espetáculo esportivo!

Outono/Inverno 2013-14
Henrique VIII, Faça a História Acontecer diariamente até 
31 de março de 2014, ajude Henrique VIII e seus cortesãos 
na escolha de sua próxima esposa. Mestres da culinária 
Tudor retornará de 5-6 de outubro, 2-3 de novembro, 7-8 de 
dezembro. Novo! Florimania para o Natal 14-15 de dezembro 
de 2013, nosso popular evento de primavera ganha um toque 
de inverno. Natal Tudor 27 de dezembro - 1º de janeiro de 
2014, canções, danças e palhaçadas anárquicas do bobo 
da corte, tudo feito para alegrar o idoso Rei Henrique. Veja 
também o que acontece na cozinha Tudor.

Primavera/Verão 2014
Os georgianos estão chegando diariamente em 2014, 
descubra os eventos georgianos em Hampton Court Palace 
para comemorar o 300º aniversário da ascensão de Hanover.

Destaques durante todo o ano
Você ainda pode encontrar Henrique VIII nos deslumbrantes 
aposentos Tudor, passear ao redor dos belos jardins à beira 
do rio ou perder-se no Labirinto! Conheça o Jovem Henrique 
e veja os Triunfos de César.
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Final do verão
Novo! Linhagem dos Reis diariamente, a atração aberta 
a visitantes mais antiga do mundo será reaberta na icônica 
Torre Branca. Fortaleza diariamente até 1º de setembro de 
2013, junte-se aos defensores no fosso com seus armamentos 
e aprenda suas estratégias militares.

Inverno 2013-14
Conheça a Rainha Leonor de Castilha na Torre 7-8 de 
dezembro, descubra seus sentimentos em relação à Inglaterra 
e veja como ela foi servida por seus cortesãos. Natal 
Normando 27-31 de dezembro, será celebrado em grande 
estilo na Torre Branca, com brincadeiras e música para 
entreter o Rei, no mais imponente Castelo.

Destaques durante todo o ano
Os destaques diários incluem as Joias da Coroa e as Feras 
Reais; cuidado com os animais exóticos que se escondem ao 
redor da Torre. Novo, diariamente a partir de 2013, Moedas e 
Reis: o Royal Mint na Torre, Linhagem dos 
Reis na Torre Branca
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Final do verão de 2013
Apresentações para o Rei essa exposição, aberta todos 
os dias a partir de 19 de julho até 1º de setembro de 2013, 
remontará as complexidades dos bailes de máscaras com 
atores, e também músicos nos fins de semana, recriando 
4 performances por dia baseadas na visão de Inigo Jones 
sobre os bailes de máscara de 1632 “Tempo Restaurado”. 
As performances duram 20 minutos, mas também há 
roteiros para ler, trajes para experimentar, atividades de 
desenho, uma aula de dança e música.

Final do verão de 2013
Palácio Kew este adorado retiro real, no coração dos Jardins 
Kew, agora está incluído, juntamente com as cozinhas 
reais, no preço do ingresso para os Jardins Kew. Aberto 
a visitação até 29 de setembro de 2013. Chalé da Rainha 
Charlotte aberto nos finais de semana até outubro de 2013.

O inverno de 2014 traz uma perspectiva totalmente nova 
sobre a vida nos Jardins Kew, reserve uma visita de grupo, 
os grupos podem fazer tours especiais ao Palácio Kew se 
reservado com antecedência.

Primavera/Verão 2014
Palácio Kew e Cozinhas Reais abre dia 29 de março 
de 2014, a história georgiana continua com George III 

nesse ano comemorativo.

Final do verão
Novo! Regras de Moda, diariamente, uma nova e 
glamourosa exposição sobre a história da monarquia no 
século XX, apresentando os raros e requintados vestidos 
de Sua Majestade Rainha Elizabeth II, da Princesa Margaret 
e da Princesa Diana de Gales.

Outono/Inverno 2013-14
Entre no alegre palácio do advento neste Natal mostraremos 
algo novo todos os dias com resultados surpreendentes e 
intrigantes.

Primavera/Verão 2014
Os georgianos estão chegando diariamente em 2014, 
embarque no Curioso Mundo da Corte de George II e da 
Rainha Caroline e conviva com as “celebridades” mais 
importantes do século XVIII.

Destaques durante todo o ano
Explore a vida pública e privada da Rainha Vitória em 
Vitória Revelada, percorra os magníficos 
Salões do Rei e da Rainha, passeie pelos 
Jardins até chegar ao 

Orangery para tomar chá!
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1.000 anos de comemorações natalícias nos palácios
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Neste Natal, séculos de cerimônia, folia e festa serão 
encenados nos Palácios Reais Históricos. Invista em seus 
itinerários festivos e excursões de inverno visitas a estas 
magníficas atrações.

Pegue seus patins e reserve seu espaço nas pistas de gelo 
na Torre de Londres, 16 de novembro a 5 de janeiro, e Palácio 
Hampton Court, de 30 de novembro a 12 de janeiro. Há 
taxas máximas e taxas reduzidas a partir de apenas £11,50. 
Descontos para grupos e também ofertas exclusivas de 
aluguel! Os patins estão incluídos no preço e é fácil reservar 
no site das pistas de gelo. Mais simples não há!
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A contagem regressiva para o Natal começa com a estreia 
da Florimania de Natal, 14-15 de dezembro. Incluído na 
entrada do palácio, mergulhe no cheiro das especiarias e no 
aroma dos pinheiros das decorações tradicionais, aprenda 
a técnica das grinaldas festivas enquanto que nossos 
restaurantes temporários e cantores de canções natalinas 
tradicionais satisfazem todos os sentidos.

Henrique VIII celebrará o Natal Tudor no magnífico Palácio 
Hampton Court de 27 de dezembro a 1º de janeiro de 2014. 
Mesmo com o Rei já idoso, os cortesãos mais jovens estão 
determinados a celebrar a temporada em grande estilo. 
Junte-se a eles nas músicas, danças e esquemas ambiciosos!

Cantos natalinos no pátio é muito popular e decorrerão 
em 5 noites entre 16-23 de dezembro. Consulte o website 
para ver as datas. A reserva é rápida e o evento está aberto 
apenas para aqueles que desejam participar! Há duas 
sessões disponíveis: 18:00 e 20:00 a £7,50 por adulto e 
£3,75 para crianças.

Encerramentos de Natal - todos os palácios estão fechados 
nos dias 24, 25 e 26 de dezembro. Além disso, a Torre de 
Londres e a Banqueting House encerram dia 1º de janeiro.
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Participe do alegre Palácio do Advento, de 1º de dezembro 
a 6 de janeiro, com nosso calendário do advento de grandes 
dimensões e um programa emocionante de eventos diários. 
É Natal de 1699 e William III está comemorando nos Salões 
do Rei. Descubra a história da Rainha do Feijão, segundas-
feiras de música e muito mais travessuras de Natal!

7-8 de dezembro, na Torre de Londres, volte ao século XIII 
e conheça nossa Rainha espanhola, Leonor de Castilha no 
Palácio Medieval. Descubra seus sentimentos em relação à 
Inglaterra e veja como ela foi servida por seu cortesãos.

                     Na Torre de Londres, recuamos a uma 
                        celebração de Natal normanda dentro da 
                         antiga Torre Branca, 27-31 de dezembro. 
                        Junte-se a Henrique I nas festividades que 
                        incluem música, jogos e dança no magnífico 
                         palácio real e fortaleza.
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Tours privados e visitas exclusivas
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Tours Vespertinos, ofereça aos grupos a oportunidade de 
desfrutar de um ambiente tranquilo depois da agitação do 
dia. Os tours começam às 20:30 com um Yeoman Warder 
(o nome oficial dos Beefeaters) que guiará seu grupo pela 
antiga fortaleza e terminará com a Cerimônia das Chaves, 
a mais antiga cerimônia militar do mundo. A noite termina 
às 22:05. Mínimo de 20 pessoas, máximo de 50 pessoas, 
£25 por pessoa mais IVA

Uma oportunidade única de ver fabulosos ornamentos 
e regalia em uma Amostra privada das Joias da Coroa, 
disponível pela manhã, às 08:15, ou à noite, às 18:30. A visita 
inclui um pequeno tour com um Yeoman Warder 
e tour do Tesouro com um Jewel House Warder 
além de lanches leves no café da manhã e 
espumante e canapés à noite. A visita matutina 

custa £75 por pessoa mais IVA, à noite, 
£105 por pessoa mais IVA, mínimo de 
15 pessoas, máximo 
de 150 pessoas.
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Descubra a realidade das vidas e amores da corte real no 
tour Fofocas Indecentes. Seu guia com trajes tradicionais 
vai conduzi-lo durante o tour contando histórias que 
não ousaríamos contar durante o dia e revelando os 
rituais bizarros das Cortes Stuart e Hanover. Sujeito a 
disponibilidade, preços a partir de £25 por pessoa, com 
base no mínimo de 30 convidados.

Os sempre populares tours de fantasmas retornam todos 
os invernos com um Salão Warder guiando você pelos 
salões sombrios e os pátios escuros e desertos. Os tours 
privados estão sujeitos a disponibilidade e custam £1.000 
mais IVA para até 35 pessoas. 

Quem quer jogar tênis? O Royal Tennis Court é um dos 
menos de cinquenta campos de tênis real do mundo e 
um dos poucos campos onde o público pode assistir a 
este esporte intrigante. Você tem uma hora de diversão 
aprendendo sobre o jogo que o jovem Henrique VIII 
adorava. O passeio inclui uma palestra sobre a história do 
jogo, o campo, uma introdução às regras e uma exibição 
de jogadores profissionais. Se quiserem, os convidados 

também podem experimentar! A experiência custa 
£800 mais IVA por grupo, máximo de 50 convidados.
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Nossos tours privados especialmente desenvolvidos 
oferecem ao visitante mais exigente uma visão única e 
privilegiada de nossos magníficos palácios. Para obter 
informações sobre disponibilidade e outras informações, 
contate groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Private%20Tours
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Saia na frente e reserve um lugar em nosso tour da manhã, 
às 09:00. Os tours com nossos especialistas de Explicação 
do Palácio podem acomodar até 30 pessoas, você pode 
reservar 1 lugar ou todos os 30 lugares se desejar! O tour 
dura 1 hora e, em seguida, o palácio é aberto ao público 
e os visitantes podem explorar ainda mais. Os lugares 
custam £30 por pessoa e incluem a entrada, mas devem ser 
reservados e pagos com antecedência.

Uma noite de histórias surpreendentes espera por você ao 
participar do tour Noites Misteriosas do Palácio Kensington 
à noite. Os tours são guiados pelos Salões históricos e 
sombrios, onde você ouvirá histórias assustadoras de visões 
misteriosas e acontecimentos estranhos. Os tours começam 
às 18:45, máximo de 25 pessoas por tour, £25 por pessoa, 
incluindo IVA, e a noite termina às 20:30.

Novo! Para o verão de 2014, agregue valor à visita de seu 
grupo ao incluir o tour Garden History. Os tours com 

nossos especialistas voluntários duram 45 minutos e 
estão disponíveis mediante solicitação para grupos 

de no máximo 20 pessoas, sem nenhum custo 
adicional para a entrada do palácio.
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Uma oportunidade especial para visitar a residência íntima 
da família do Rei George III em um tour vespertino de 
verão disponível mediante solicitação de abril a setembro, 
todos os anos. Conduzido por um de nossos especialistas 
do palácio com trajes típicos, seu grupo descobrirá os bons 
momentos e os momentos de tristeza enfrentados pela 
família real no início do século XIX. Mínimo de 10 pessoas 
e máximo de 30 pessoas, os tours começam às 17:00 e 
terminam às 19:30 e incluem uma taça de vinho. £25 por 
pessoa, incluindo IVA.

Tours privados e visitas exclusivas

T
orn

an
d

o-se B
ritân

ico      Q
u

ais são as n
ovid

ad
es p

ara gru
p

os?      N
atal n

os p
alácios       R

egras d
e M

od
a 



Regras de Moda
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Vestidos das coleções de Sua Majestade a Rainha, da 
Princesa Margaret e de Diana, Princesa de Gales.

Essa nova e glamourosa exposição permanente abre a partir 
de 4 de julho de 2013 no Palácio Kensington e explora a 
história da monarquia no final do século XX apresentando 
vestidos raros e requintados de Sua Majestade a Rainha, 
da Princesa Margaret e de Diana, Princesa de Gales.

A cintura marcada da década de 50, os tecidos transparentes 
e as minissaias nos embalos das décadas de 60 e 70 e os 
brilhos e ombreiras dos anos 80 e 90: essas foram as regras 
da moda que todos nós seguimos, até mesmo a realeza!

Esta colorida e exuberante exibição de vestidos elegantes 
examinará como essas figuras reais representaram o espírito 
de cada década, refletindo e inspirando os modismos 
cotidianos.

Entre os vestidos mais memoráveis da jovem Rainha Elizabeth 
está um requintado vestido sem alças de seda na cor pêssego 
de Norman Hartnell, em exibição pela primeira vez em mais 
de 15 anos. Do guarda-roupa da Princesa Margaret, 
a irmã mais nova da Rainha, está um vestido 

da Dior usado nas celebrações no Jubileu 
de Prata da Rainha ao enquanto que, 
uma década depois, o vestido de baile 
azul escuro e roxo de Diana, Princesa 

de Gales, de 
Jacques Azagury, 

captura os detalhes 
característicos dos 
anos 80 como cintura 
baixa, mega laço, 
ombros largos e 
detalhes brilhantes.

A exposição oferece uma oportunidade rara de ver 
de perto esses vestidos maravilhosos e de ser 

transportado para a época em que eles foram 
usados. Elizabeth II, a Princesa Margaret e 
Diana, Princesa de Gales, todas têm uma 
ligação especial com o Palácio Kensington, 
fazendo dele o local perfeito para celebrar 
essas mulheres reais modernas no auge 
da moda.

Confirme se seus grupos reservaram um 
horário para visitar, isso é essencial para 
evitar decepções. Entre em contato com 
booking.confirmations@hrp.org.uk ou 
ligue para +44 20 3166 6000.

© National Portrait Gallery

© David Bailey

mailto:booking.confirmations%40hrp.org.uk?subject=Fanfare%20Fashion%20Rules
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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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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
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