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Bem vindo ao Castelo 
de Hillsborough

O Magic Garden 
no Palácio de 
Hampton Court

O Historic Royal Palaces 
assumiu o Castelo de 
Hillsborough, a mansão do 
fim do Período Georgiano 
construída nos anos 1770 e 

remodelada posteriormente 
nos séculos XIX e XX.

Atualmente, é um palácio real ativo, 
residência oficial da Família Real da 
Irlanda do Norte e tem sido a casa 
do Secretário de Estado desde os 
anos 1970. Um tour pela casa conduz 
o visitante pelas elegantes salas 
oficiais, incluindo a majestosa sala 
do trono e a elegante sala de estar.

Para esta temporada de verão 
e para 2015, a casa e os jardins 
estarão abertos de abril até o fim 
de setembro, para tours em grupos 

previamente agendados. Os grupos 
precisam ser agendados com antecedência mínima de 
48 horas e um mínimo de 20 pessoas, e será aplicado 
um desconto de 10%. Para quem quiser visitar por conta 
própria, existem tours pela casa nos fins de semana e 
durante a semana, durante o mês de agosto. Para obter 
informações sobre os horários e preços dos tours, visite 
www.hrp.org.uk e procure por Fanfare.

A partir do verão de 2015, os visitantes 
do palácio poderão explorar e, melhor 

ainda, poderão “participar” de um 
legado do Século XXI para um projeto 
emblemático de jardim.

O Magic Garden será uma área independente, 
murada, com todos os recursos projetados para 

serem escalados, onde se poderá balançar e 
esconder, tudo invocando o espírito esportivo e 

festivo dos Tudor.

Uma arena de duelos, cinco torres de pátio e um dragão 
que cospe fogo darão aos nossos visitantes mais jovens 
uma chance de brincar, enquanto são incentivados a 
pensar e a aprender como percorrer o jardim. Essa será 
uma maneira nova e intrigante para todos os visitantes 
aprenderem história - não estamos interessados apenas 

em preservar o passado!

A entrada para o Magic 
Garden estará incluída 
no bilhete do palácio 
e incluirá o Labirinto 
histórico e mais de 
24 Hectares de lindos 
jardins tradicionais 
pelos quais o Palácio 
de Hampton Court  
é conhecido.
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Outono/inverno
28 de julho a 24 de outubro, 3 a 11 de novembro, Torre 
da Fortaleza – Seu país precisa de você! 1914 e a guerra 
entre as Grandes Potências se torna realidade. Jovens 
trabalhadores da cidade, corretores e banqueiros, 
dirigem-se para o quartel mais próximo - a Torre de 
Londres - para se alistarem.

25 de outubro a 2 de novembro, 27 a 31 de dezembro, 
Tudo terminado no Natal? Siga a sorte instável daqueles 
que viveram ou ficaram aprisionados na Torre durante a 
Primeira Guerra Mundial.

25 de outubro a 2 de novembro, Casa da Moeda Medieval. 
Com o ouro do resgate do rei da França inundando a Torre, 
os trabalhadores da Casa da Moeda têm pouco tempo para 
descansar. Segurança e eficiência são suas preocupações 
principais. Descubra como eles mantêm o ritmo.

12 de novembro a 23 de dezembro, Vida no Palácio 
Medieval. Junte-se aos cavaleiros e damas da corte do 

Rei Eduardo I enquanto eles se preparam para festejar 
o Natal na recém-construída Torre de São Tomás.

6 e 7 de dezembro, Uma Rainha Espanhola. 
Leonor de Castela, esposa do Rei Eduardo I: 
conheça sua infância na Espanha e os contrastes 

da Inglaterra medieval.

2 de janeiro a 31 de março de 2015, 
Tortura na Torre. Descubra a verdade 
sobre alguns dos prisioneiros mais 
conhecidos da Torre nos Séculos XVI e 

XVII. Não é para os mais sensíveis!

Verão de 2014
Última chance! Georgianos Gloriosos até 30 de 
setembro. George I está achando a vida difícil em 
seu novo reino em 1717, e agora ele encara o desafio 
de seu próprio filho George, Príncipe de Gales, e sua 

esposa dominadora Carolina de Ansbach.

Cozinha do Chocolate - primeiro fim de semana de 
cada mês até 2 de novembro de 2014. O chocolateiro 

real, Mister Tosier, e seus assistentes demonstram como a 
recém-inaugurada Cozinha do Chocolate funciona para 
fornecer as mais deliciosas bebidas para Sua Majestade.

Outono/inverno 2014
Novidade a partir de nov. Arte no Palácio. Descubra 
tesouros da Royal Collection, elegantemente exibidos na 
nova Cumberland Art Gallery.

25 de out. a 2 de novembro, “Os segredos sombrios 
da realeza”. Fechamos a temporada dos Georgianos 
Gloriosos com um terrível olhar para o lado mais sombrio 
do Palácio Real. 

6 e 7 de set., 4 e 5 de out., 1 e 2 de nov. e 6 e 7 de dez. 
Cozinhas dos Tudor. Conheça os chefs dos Tudor e 
descubra as últimas iguarias nas cozinhas dos Tudor.

13 e 14 de dezembro, Natal nos pátios. Entre no espírito 
festivo e aproveite a música natalina, a comida e a diversão 

entre os pátios e claustros desse magnífico 
palácio, ornamentado para o Natal.
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Quais as novidades para grupos?



Eventos Durante o Dia Eventos Durante o Dia

Encontre o que precisa na Fanfare: impresso, on-line e no LinkedIn
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Diariamente - Palestras sobre a história oculta. Uma 
variedade de palestras e curtas visitas guiadas traz à vida 
este prédio extraordinário e estará disponível para reservas 
antecipadas gratuitas para grupos.

Projeto de conservação 2015. À medida que nos 
aproximamos do aniversário de 400 anos da obra-prima 
de Inigo Jones, em 2019, daremos início a um projeto de 
restauração e limpeza das fachadas externas em 2015.

Última chance – Georgianos 
Gloriosos – até 28 de setembro. 
A entrada está incluída no ingresso 
para os Kew Gardens, para descobrir a vida familiar íntima 
de George III e da Rainha Charlotte.

Cozinhas Reais em Kew - 30 e 31 de ago. e 27 e 28 de 
set. Cozinheiros georgianos. Mister Gorton, Chefe das 

Cozinhas, e sua equipe especializada de cozinheiros 
preparam refeições para servir à mesa do Rei 

George III e sua família.

Visitas guiadas para grupos. Os grupos 
podem reservar visitas guiadas com nossos 
especialistas no palácio, em trajes de época, por 

apenas £4 por pessoa.

Reserve agora para a temporada de verão de 2015.

www.hrp.org.uk

Verão de 2014
Última chance - Vestindo a Rainha Carolina até 
30 de set. Conheça a inteligente e espirituosa 
esposa do Rei George II, Carolina of Ansbach. 
Fique por dentro de sua vida e interesses 
enquanto ela se veste com roupas elaboradas, 
indispensáveis para um dia na corte.

Outono/inverno 2014
Tours noturnos misteriosos, novembro a fevereiro de 
2015. Morte, doença, amor e perda – desenterre 300 anos 
de segredos e siga os passos dos reis, rainhas e cortesãos 
ao penetrar no mundo sombrio do Palácio de Kensington 
após o anoitecer. Os tours públicos acontecem às sextas-
feiras e custam £25 por pessoa; tours privados em grupo 
devem ser solicitados e custam £1050 para até 35 pessoas.

Diariamente, Victoria Revelada, tours matinais em grupos 
privados. Tours em grupos com reserva, diariamente às 9h 
da manhã, acompanham nosso Explicador, especialista do 
palácio, para explorar a vida pública e privada da Rainha 
Victoria, passando pelos cômodos em que ela cresceu.
Descubra, pelas próprias palavras da rainha, sua infância 
solitária no palácio, seu amor profundo por Alberto e o 
impacto da morte súbita dele. £30 por pessoa, máximo de 
35 participantes.

Diariamente, Regras da Moda. 
Vista-se com as coleções de Vossa 

Majestade, a Rainha, da Princesa 
Margaret e de Diana, a Princesa 
de Gales; essa elegante exposição 
explora a influência da moda real 
na cultura moderna dos anos 1950 
aos 1980.
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Castelo de Hillsborough – informações sobre visitas

Valores dos 
ingressos 

Adultos Exceções 
(aposentados, 
estudantes, crianças 
de 5 a 16 anos)

Família (2 adultos e 
até 4 crianças)

Tour pela casa
(inclui acesso ao 
jardim)

£7,00 £4,50 £18,00

Tour no jardim 
 

£7,00 £4,50 £18,00

Tour combinado pela 
casa e pelo jardim 

£12,00 £8,00 £25,00

Acesso sem guia aos 
jardins 

£3,50 n/a £10,00

Passe para a 
temporada de jardim 

£15,00 n/a £30,00

Conheça uma das propriedades 
históricas mais bonitas e 
interessantes da Irlanda do Norte.

A mansão do fim do período Georgiano foi 
construída nos anos 1770 por Wills Hill, 1º 
Marquês de Downshire, e foi remodelada 
posteriormente no século XIX e início do 
XX. Um tour pela casa guia o visitante 
pelas elegantes salas oficiais, ainda em uso 
atualmente, incluindo a majestosa sala do trono 
e a elegante sala de estar.

Passeie por 40 hectares de lindos jardins, desenvolvidos a 
partir dos anos 1760, oferecendo um contraste de espaços 
ornamentados, bosques tranquilos, sinuosos cursos d’água 
e gramados aparados. Procure a estátua de Ossian fora 
da entrada principal, o Templo de Lady Alice, o local da 
Sepultura de Quaker e uma Casa de Gelo.

Informação aos visitantes – 2014

Visitas guiadas na casa
(duração: aprox. 1 hora)
5 de abril a 28 de setembro: todos os fins de semana
Sábado: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Domingo: 12:30, 14:00, 15:30

1 a 31 de agosto, fechado nos feriados
Segunda - sexta: 12:30, 14:00

Jardins
5 de abril a 28 de setembro: fechado nos feriados
Diariamente: 10:30 às 17:00

Tours nos jardins
(duração aprox. 1:30h) deve ser agendado com 
antecedência mínima de 48 horas. Mínimo de 20 
pessoas para o tour.
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Crianças menores de 5 anos não pagam
Grupos de 15 ou mais adultos pagantes de valor integral receberão um desconto de 
10% no valor dos ingressos
Não se esqueça de que os tours devem ser agendados com antecedência.

Para comprar ingressos dirija-se à Bilheteria do Castelo de Hillsborough, 
The Square, Hillsborough, BT26 6AG, ligue 028 926 81300 ou pelo 
e-mail Hillsboroughcastle@hrp.org.uk Não há estacionamento no local. 

Os visitantes devem estar cientes de que, devido ao terreno natural dos jardins, a maioria 
dos caminhos é inadequada para cadeirantes e para pessoas com mobilidade reduzida.

mailto:Hillsboroughcastle%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Revisão dos serviços para grupos - atualização do verão de 2014
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Conforme informado na última edição do 
Fanfare, a Historic Royal Palaces realizou 
um projeto de análise de serviço, produtos 
e promoções para visitas em grupo. Damos 
aqui uma visão atualizada das mudanças 
que fizemos após consultar nossas equipes 
internamente e alguns organizadores de visitas 
em grupo.

Nosso foco inicial tem sido na criação de um boletim 
informativo para organizadores de grupos para cada palácio. 
Esses boletins podem ser enviados com antecedência ou 
baixados de nosso website, para facilitar a organização da 
visita. Os boletins contêm informações tais como a distância 
entre o local onde o transporte chega até a entrada do grupo 
em cada palácio, onde ficam os banheiros mais próximos, 
o acesso para pessoas com necessidades especiais, locais 
de alimentação e duração sugerida da visita.

As equipes de experiência do visitante do palácio estão 
realizando uma análise no local e fazendo a sinalização do 
fluxo de chegada específica para grupos, com a intenção 
de implementar imediatamente onde possível ou solicitar 
permissão de planejamento onde não for possível.

No que diz respeito ao produto, nos reunimos com nossa 
equipe de Interpretação e Planejamento Criativo para 
discutir os tipos de eventos e os casos históricos que os 
grupos gostam de vivenciar durante a visita, e esperamos 
que seu planejamento futuro traga oportunidades para que 
os grupos se envolvam em todos os tipos de atuação, dessa 

forma adicionando valor aos tours dos operadores e dos 
organizadores, melhorando a experiência do visitante.

Entre em contato com Lesley Terrell, líder desse projeto, 
pelo e-mail groupsandtraveltrade@hrp.org.uk para fazer 
qualquer sugestão ou observação.

mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare


Nossos tours privados especialmente 
desenvolvidos oferecem ao visitante 
mais exigente conhecimentos únicos e 
privilegiados dos nossos magníficos palácios.
Para consultar a disponibilidade e obter 
mais informações, entre em contato com 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Visita privada à Linhagem dos Reis ou às Joias da Coroa –
Entretenha seus visitantes na mais extensa vitrine 
de museu do mundo, na antiga Torre Branca, na 
espetacular Casa das Joias. Disponível pela manhã a 
partir das 08:15h com refrescos ou no início da noite às 
18:30h com espumante e canapés; o tour do início 
da noite termina às 20:00h. A visita matinal custa 
£1125, mais impostos, para até 15 convidados, 
sendo £75 por pessoa, mais impostos. A visita 
do início da noite custa £1575, mais impostos, 
para até 15 convidados e £105 por pessoa, mais 
impostos, sendo no máximo 150.

Os tours noturnos dão aos grupos a 
chance de desfrutar da atmosfera 

tranquila após a agitação do dia.
Os tours começam às 20:30h e um 

Guarda da Coroa (Yeomen Warder) 
guia o grupo pela antiga 
fortaleza, concluindo o tour 
com a Cerimônia das chaves, 
a mais longa cerimônia 
militar do mundo.
A noite termina às 22:05h. 
Mínimo de 20 e máximo 
de 50 pessoas, a £25 por 

pessoa, mais impostos.

Tours privados e visitas exclusivas

Saiba o que assustava alguns dos antigos habitantes do 
palácio ao ser guiado pelos pátios do palácio à noite. Ouça 
as histórias de aparições de fantasmas e de atividade 
paranormal enquanto desfruta da atmosfera ímpar dos 
aposentos de Henrique VIII e da assustadora galeria 
assombrada. Os tours fantasmas, sempre populares, 
voltam todos os invernos, oferecendo tours públicos às 
sextas e domingos entre novembro e março. Sujeitos a 
disponibilidade, os tours fantasmas privados podem ser 
agendados a £1200 mais impostos para até 35 pessoas.

Tours do início da noite – veja este majestoso palácio 
sob uma nova luz. A partir das 18:30h entretenha seus 
convidados no esplendor do palácio Barroco, com vinho 
e canapés, e seja convidado por um guia vestido a caráter 
para visitar os magníficos salões nobres. O tour termina, 
com iluminação reduzida, no grande salão de Henrique, às 
20:30h. É possível agendar com 1 mês de antecedência para 
até 30 pessoas a £3000 mais impostos, sendo £100 por 
pessoa mais impostos; máximo 60 pessoas.
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Tours privados e visitas exclusivas

Saia cedo e reserve um lugar em nossos tours matinais 
às 9h. Os tours com nossos monitores especialistas 
do palácio são para até 35 pessoas, estão disponíveis 
diariamente e duram uma hora. Logo depois, o palácio 
abre ao público e os visitantes podem explorar ainda mais. 
Os lugares custam £30 por pessoa e incluem a entrada, 
mas devem ser agendados e pagos com antecedência.

Quando todos os portões estão fechados e as luzes 
apagadas, o palácio está mesmo adormecido? Ou as 
memórias de amor, de perda e de tragédia ainda ecoam 
por seus corredores silenciosos e suas salas vazias? 
Participe de um tour Eerie no início da noite para ouvir 
as lendas e os sinais misteriosos, os acontecimentos 
inexplicáveis e as histórias estranhas dos moradores Reais 
que viveram no Palácio de Kensington. Das 18:45h às 
20:15h, sujeito à disponibilidade, os tours Eerie no início 
da noite podem ser agendados por £600 mais impostos 
para até 20 pessoas.

Uma oportunidade especial para fazer um tour pela casa 
particular da família do Rei George III, com um tour de 
noites de verão, disponível mediante solicitação, todos 
os anos de abril a setembro. Guiado por um de nossos 
especialistas do palácio, vestido a caráter, seu grupo 
descobrirá os bons tempos e os tempos tristes vividos 
pela família real no início do Século XIX. Com mínimo de 
10, máximo de 30 pessoas, os tours têm início às 18h e 
terminam às 19h15, e incluem uma taça de vinho. £30 por 
pessoa com impostos inclusos.
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Locais dos Eventos do Historic Royal - jantares íntimos 
a banquetes de gala
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Faça seu prestigioso evento em um dos 
maiores palácios já construídos. Nossos seis 
palácios reais serviram como pano de fundo 
para banquetes brilhantes e celebrações 
fabulosas por muitos séculos.

Na Torre de Londres desfrute de um jantar exclusivo para 
até 10 convidados na Torre Martin, a residência original das 
Joias da Coroa, enquanto na histórica Torre Branca, você 
poderá entreter 240 convidados com coquetel seguido 
de jantar no New Armories - um antigo depósito no 
Século XVII.

Que melhor lugar que o Palácio de Kew para um jantar 
numa noite de verão? Jante na sala de jantar do Rei, após 
fazer um tour e tomar alguns drinks nas cozinhas reais, 
uma experiência verdadeiramente única, para até 24 
convidados. Festas menores e mais selecionadas também 
podem ser organizadas na pequena casa de banquetes ou 
na sala pública de refeições do Rei, ambas no Palácio de 
Hampton Court.

Você também pode pensar grande! Na Casa de Banquetes, 
até 380 convidados podem jantar sob as lindas telas 
pintadas por Peter Paul Rubens, enquanto no Palácio 
de Hampton Court, o grande salão do Rei Henrique VIII 
acomoda até 270 convidados. No Palácio de Hampton 
Court há uma grande variedade de opções pelos Palácios 
Baroque e Tudor.

No Palácio de Kensington ficamos limitados a 80 eventos 
a cada ano, fazendo dele um local muito mais procurado. 
As opções incluem os aposentos do Rei, a estufa (de 
laranjas) da Rainha Anne e o novo hall de entrada com sua 
espetacular instalação contemporânea de luz.

Por último, o recém-adquirido Castelo de Hillsborough 
também pode ser alugado para jantares e coquetéis na sala 
do trono, no hall de entrada, na pequena sala de jantar e no 
hall do candelabro. Para festas maiores, podemos colocar 
grandes tendas nos terrenos.

Para obter informações sobre a disponibilidade, as taxas 
das instalações, os nossos fornecedores aprovados para 
o serviço de alimentação e a produção de eventos visite 

nosso website www.hrp.org.uk/hireavenue ou liguel 
+44 20 3166 6399.

Torre de Londres

Palácio de Hampton Court

Casa de Banquetes

A estufa no Palácio de Kensington

Palácio Kew - Cozinhas reais

http://www.hrp.org.uk/hireavenue


Precisa de ajuda?
Visite-nos! 
Compre ingressos para 15 ou mais pessoas: 
T: 0844 482 7770 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk 

Para ligações do exterior, disque 
T: +44 20 3166 6000

Descubra 
www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups

Pergunte-nos! 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 ou 
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Festeje conosco ou faça negócios conosco! 
“Funções e eventos 
T: +44 (0) 20 3166 6399 
E: events@hrp.org.uk

Terapia de compras! Lembrancinhas 
e compras: 
T: +44 (0) 20 3166 6848  
E: shop@hrp.org.uk  
W: www.historicroyalpalaces.com

Brindes corporativos: 
T: +44 (0) 20 3166 6857  
E: corpgifts@hrp.org.uk

Socialize conosco! 
Encontre-nos no Facebook, siga-nos 
@HRP_palaces 
Visite-nos no YouTube
Participe do nosso grupo no LinkedIn
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Feliz aniversário, Palácio 
de Hampton Court – 500 
em 2015

O planejamento inicial para comemorar 
os 500 anos desse palácio adorado, já 
está em andamento. Com tantas histórias, 
tesouros e personagens que influenciaram 
a forma de ver o Palácio de Hampton Court 
atualmente, 2015 será cheio de eventos e 

peças para refletir tudo isso. Fique de 
olho nas próximas notícias online 
sobre os eventos em www.hrp.org.
uk/hamptoncourtpalace pela nossa 

página no Facebook ou no nosso 
grupo no LinkedIn – Historic 
Royal Palaces.

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 
Kensington e 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
http://www.hrp.org.uk/traveltradeandgroups
mailto:groupsandtraveltrade%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
mailto:events%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
http://www.historicroyalpalaces.com
mailto:corpgifts%40hrp.org.uk?subject=Fanfare
https://en-gb.facebook.com/pages/Historic-Royal-Palaces/46388888467
http://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
http://www.hrp.org.uk/hamptoncourtpalace
http://www.hrp.org.uk/hamptoncourtpalace

