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Prepare seu grupo  
para histórias e segredos  
de dramas e devoções 
dentro de alguns dos 
principais palácios  
já construídos. 

Explore mais de 900  
anos de história real e 
percorra os passos  
dos grandes, dos bons, 
dos falsos e dos cruéis. 
Leve para casa 
lembranças de um  
grande dia e o desejo  
de voltar mais vezes.

A Historic Royal Palaces é uma instituição 
beneficente e independente que cuida 
da Torre de Londres, do Palácio de 
Hampton Court, da Banqueting House, 
do Palácio de Kensington, do Palácio 
de Kew, das Cozinhas Reais no Palácio 
de Kew, do Chalé da rainha Charlotte 
e do Castelo de Hillsborough. Temos 
a satisfação e o orgulho de receber 
visitantes em grupos e ajudá-los a 
explorar a história dos monarcas e das 
pessoas que delinearam a sociedade 
em alguns dos principais palácios já 
construídos. Este Guia para visitas 
em grupo foi criado para inspirar os 
organizadores de grupos no que se 
refere às excursões e aos passeios de 
um dia de modo a tornar o processo o 
mais fácil possível. São tantas atrações e 
tantas coisas a descobrir que seu único 
problema será qual delas  
escolher primeiro.

Como usar este guia
Criamos uma explicação útil para auxiliar no 
planejamento de visitas em grupo e garantir que seus 
clientes tenham um dia divertido e aproveitem ao 
máximo o passeio nos palácios. 

Procure estes ícones nas páginas das Atrações 
Indispensáveis de cada palácio para adequar o 
passeio de seu grupo da melhor forma possível.

 Degraus e escadarias irregulares 

 Acesso para cadeiras de rodas

  Grupos jovens — crianças, famílias, próprio  
para todas as idades

  Grupos grandes — espaço para visitas  
de grupos grandes

  
Grupos com menos de 20 pessoas — adequado 
para visitas de grupos com até 20 pessoas

 Visitas privativas mediante solicitação

  Ano do Jardim — atividades para grupos 
interessados em jardins.
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Aproveite a  
experiência
Suporte de vendas  
A equipe de vendas oferece gratuitamente 
panfletos, pôsteres e fotos para ajudar você 
a promover e vender os passeios e 
excursões. Os materiais estão disponíveis em 
nossa biblioteca digital:  
http://hrp.newsteam.co.uk

Entrada franca  
Motoristas de ônibus que são membros  
plenos da GTOA (associação de 
organizadores de viagens em grupo) podem 
entrar gratuitamente em todos os palácios 
quando trouxerem um grupo de visitantes 
pagantes e guias do Blue Badge Guides com 
registro local.

Valor agregado  
Há descontos para turmas com 15 ou mais 
pessoas (20 ou mais para o Castelo de 
Hillsborough) e os eventos performáticos 
regulares estão inclusos no ingresso geral. 

Estão disponíveis vouchers de desconto para 
alimentação e menus para grupos nas 
cafeterias dos palácios.

Há também um programa de vouchers de 
entrada e de serviços de contas para 
agências de turismo e de ônibus de 
excursão, mediante cadastro. 

Fique por dentro!
Fanfare  
Fique sabendo das novidades da Historic 
Royal Palaces com a publicação para os 
organizadores de grupos. Você pode optar 
por receber sua cópia pelo correio ou  
em versão digital. 

Quick Blast!  
Nossa atualização concisa e eletrônica da 
Fanfare enfoca as ofertas de último minuto e 
as notícias recentes sobre novos eventos e 
exposições. Cadastre seu e-mail conosco  
para ficar por dentro.

Reservas on-line para grupos 
A partir de 2016, teremos reservas on-line 
para grupos e um novo login para reservas 
B2B voltado aos membros do nosso 
programa de vouchers para agências. Assim, 
os grupos poderão entrar usando vouchers 
com códigos de barras, o que agiliza a 
entrada e simplifica o faturamento.

Site  
Visite as páginas dedicadas ao planejamento 
de grupos no site da Historic Royal Palaces  
(www.hrp.org.uk) para ver as novidades e 
receber ajuda para o planejamento de  
seus itinerários e visitas em grupo.

Ao seu dispor
A Historic Royal Palaces tem uma equipe de vendas 
para ajudar os organizadores de grupos a planejar 
as visitas aos palácios, além de aconselhar as 
agências de turismo e de ônibus quanto ao 
planejamento do itinerário e da excursão.
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Passe real  
Um único ingresso para mais de 
900 anos de história real 
É uma combinação de ingressos 
flexível, vendida apenas para 
empresas, que oferece um valor 
incomparável e está disponível em 
quatro versões para você ter mais 
opções e flexibilidade. Os passes são 
válidos por dois anos a partir da 
data da emissão e valem uma visita 
a cada palácio, conferindo ao turista 
a flexibilidade para planejar seu 
próprio itinerário. 

Passe para quatro palácios 
Torre de Londres,  
Palácio de Hampton Court,  
Banqueting House e  
Palácio de Kensington

Passe para três palácios 
Torre de Londres,  
Palácio de Hampton Court e  
Palácio de Kensington

Passe para o centro de Londres 
Torre de Londres,  
Banqueting House e  
Palácio de Kensington

O Passe Real é exclusivo para  
organizadores de grupos e clientes 
da Travel Trade e não pode ser 
adquirido diretamente nos palácios. 

Para saber detalhes sobre os  
preços desses passes, entre em 
contato pelo e-mail: 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Programa de vouchers para 
agências  
Nosso programa de vouchers para 
agências permite que empresas do 
setor de turismo autorizadas 
concedam um voucher para a 
entrada dos clientes nos palácios. 

Um dos benefícios de ser um 
membro de nosso programa de 
vouchers para agências é não ser 
necessário reservar com 
antecedência as visitas à Torre  
de Londres ou ao Palácio de 
Hampton Court. No entanto, para a 
Banqueting House, o Palácio de 
Kensington, o Castelo de 
Hillsborough e o Castelo de Kew, 
todos os grupos devem  
agendar o horário de entrada. 

Para saber mais detalhes, entre em 
contato pelo e-mail  
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 

Ingressos antecipados 
Os ingressos para grupos podem  
ser adquiridos antecipadamente  
por meio de nossa central de 
atendimento, pelos telefones  
0844 482 7770 ou  
+44 20 3166 6000 (do exterior)  
ou pelo e-mail  
booking.confirmations@hrp.org.uk.

O pagamento pode ser feito por 
meio dos principais cartões de 
crédito, e os ingressos podem ser  
enviados por correio ou retirados  
no dia da visita. 

Podem também ser feitas  
compras de ingressos sem data 
(mínimo de 15 ingressos).

Missões para estudantes 
estrangeiros 
Um guia autodirigido incrivelmente 
planejado que oferece aos grupos 
de estudantes tudo o que eles 
precisam para ter uma experiência 
sensacional na Torre de Londres. 
Adequadas a grupos de estudantes 
com 11 anos ou mais e disponíveis 
em inglês, francês e alemão, o 
material incentiva o debate e a 
colaboração, muda a forma como os 
estudantes se envolvem com 
patrimônios nacionais e satisfaz 
vários interesses diferentes. Os 
pacotes estão disponíveis na 
pré-venda. Eles custam £2 por 
estudante e foram feitos para 
atender a até três jovens por vez. 

Faça a reserva para grupos de 
estudantes e compre a missão pela 
nossa central de atendimento, pelo 
telefone 0844 482 7770 (+44 20 
3166 6000 do exterior) 
 ou pelo e-mail booking.
confirmations@hrp.org.uk

Aproveite ao máximo seu tempo 
A equipe de vendas pode ajudar 
você a organizar tudo para que seu 
grupo tenha um dia perfeito, 
oferecendo recursos como 
assistência no planejamento de 
itinerários, serviços para compra 
antecipada de ingressos para 
grupos, escritórios dedicados a 
ingressos para grupos e alimentação 
no local da visita.

Fácil de chegar 
Para as visitas em grupo, todos os 
palácios oferecem estacionamento 
para ônibus ou locais de embarque e 
desembarque. Todos os palácios 
localizados em Londres possuem 
fácil acesso por meio de trens e do 
metrô, e é possível chegar a quatro 
deles por barco. 

 

A Historic Royal Palaces criou opções de ingressos ideais 
para os grupos, o que permite o fácil acesso de seus 
clientes aos palácios e simplifica os termos de pagamento 
dos agentes de turismo com grande volume.

Opções de ingressos
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Torre de 
Londres

Conheça os Yeoman Warders, guardiões da Torre, com quase 1.000 
anos de contos intrigantes para contar. Descubra a fabulosa 
elegância, as Joias da Coroa na Casa das Joias, uma incomparável 
coleção de armas e armaduras reais, a Linhagem dos Reis dentro 
dos imensos muros da Torre Branca, caminhe pelo quarto do rei 
no Palácio Medieval e encontre leões, babuínos, um elefante e um 
urso polar. Os Royal Beasts formam a coleção de animais reais.  
Visite a Torre Verde onde rolaram cabeças famosas.  
Esse icônico Patrimônio Mundial da UNESCO contém  
10 séculos de histórias surpreendentes!

06 hrp.org.uk

Destaques  
de 2016
Batalha de  
Hastings – 1066
A Torre de Londres foi fundada 
como resultado direto de um 
dos eventos mais importantes 
e notáveis da história da 
Europa: a conquista, em 1066, 
do rico e poderoso reino da 
Inglaterra pelos normandos. 
Comemoraremos o aniversário 
de 950 anos do acontecimento 
(14 de outubro de 1066) com 
diversos eventos para os 
visitantes durante o verão e o 
outono.

Novo — Missões 
para estudantes 
estrangeiros
Nobres, foras da lei e corvos é um 
guia autodirigido incrivelmente 
planejado que oferece aos 
estudantes tudo o que eles 
precisam ter uma experiência 
sensacional na Torre de 
Londres. A atividade é voltada a 
estudantes de 11 anos, ou mais, e 
está disponível em inglês, francês 
e alemão. O material incentiva 
o debate e a colaboração, e 
pretende mudar a forma como 
os estudantes se envolvem com 
os patrimônios nacionais.
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Planeje sua visita...

Dicas importantes
  Antecipe-se às multidões! Visitas no 
período da manhã podem ser menos 
lotadas nos meses de alta temporada  
durante o verão.

  Grupos com reserva antecipada podem 
conferir a Cerimônia de Abertura,  
de terça-feira a sábado a partir das 
8h45 e ver a guarda militar abrir a Torre 
para os visitantes do dia.

  A Cerimônia da Palavra acontece  
diariamente às 14h45 do lado de fora  
do Waterloo Block. Veja a inspeção  
da guarda militar e a coleta da  
palavra secreta do dia.

  Poupe tempo do itinerário, reservando 
com antecedência os vouchers Meal 
Deal de alimentação. 

  Inclua guias turísticos nas visitas 
dos grupos e obtenha a vantagem 
da compra antecipada de grandes 
quantidades.

Tempo recomendado  
para a visita
Sugerimos pelo menos 3 horas

Torre Branca, incluindo Linhagem dos Reis  
40 minutos 
Joias da Coroa 40 minutos 
Royal Beasts 20 minutos 
Palácio Medieval 20 minutos 
Torre Sangrenta 15 minutos 
Moedas e Reis 20 minutos 
Visita a Yeoman Warder 45 minutos

Horários de funcionamento
Verão  
1 de março a 31 de outubro  
Terça-feira a sábado  
09h às 18h  
Domingo e segunda-feira  
10h às 18h 
Última entrada às 17h

Inverno 
1 de novembro a 28 de fevereiro  
 Terça-feira a sábado  
09h às 17h  
Domingo e segunda-feira  
10h às 17h 
Última entrada às 16h

Fecha nos dias 24, 25, 26 de dezembro e 1 de janeiro

Reservas
Não é necessário reservar com 
antecedência a visita em grupo à 
Torre de Londres, é possível 
chegar e pagar no dia. No 
entanto, se preferir reservar, entre 
em contato pelo telefone 0844 
482 7770 (+44 20 3166 6000 do 
exterior) ou pelo e-mail booking.
confirmations@hrp.org.uk 

Guia de 
acessibilidade
A Torre de Londres tem o prazer 
de receber todos os visitantes e 
empenha-se para garantir que 
todos tenham uma visita 
proveitosa e agradável. Os 
visitantes portadores de 
necessidades especiais 
cadastrados pagam o ingresso 
integral e os cuidadores entram 
gratuitamente. O acesso para 
cadeira de rodas é muito 
limitado. A Torre possui 
pavimentação de pedras e 
superfícies irregulares. Deve-se 
tomar o devido cuidado e usar 
calçado apropriado. Estão 
disponíveis visitas em língua de 
sinais e são permitidos cães-guia.

Estacionamento 
para ônibus
Há um estacionamento 24 horas 
com 16 vagas (restrição de altura: 
4,87 m/16 pés), localizado na 
Lower Thames Street. Os ônibus 
podem parar aí gratuitamente, 
por 15 minutos, para o embarque 
e o desembarque de passageiros. 
No verão, o preço do 
estacionamento é de  
£ 10,00 na primeira hora e £ 6,00 
por cada hora adicional. No 
inverno o preço é de £ 6,00  
por hora. O pernoite no 
estacionamento (entre as 17h e as 
9h) custa £ 20. Entre em contato 
com o estacionamento Apoca 
em 0870 241 7492 (preços 
corretos no momento da 
impressão). 

Ingressos
1 de março de 2016 — 28 de fevereiro de 2017

 Individual Grupo

Adulto  £ 22,50  £ 20,25

Com desconto  £ 17,50  £ 15,75

Criança  £ 10,50  £ 9,45

Família £ 57  N/A

Legenda

 Restaurante/Café

 Lojas

 Estacionamento para ônibus

  Casa de câmbio

  Banheiro masculino

 Banheiro feminino

  Banheiro para pessoas com defi-
ciência

  Trem

  Metrô

P

Perkin Reveller



Atrações imperdíveis
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Joias da coroa
Veja a impressionante e 
mundialmente famosa coleção 
de joias, ornamentos e trajes 
fabulosos. Confira as 
esplêndidas Joias da Coroa, 
produzidas com complexidade, 
e saiba como elas inspiraram 
atos de ganância, violência e até 
mesmo histórias sobre 
maldições.

   

Torre Branca
A Torre Branca é um ícone da 
paisagem londrina, embora hoje se 
mostre discreta e contrastante face 
à cidade moderna. Esta admirável 
construção histórica remonta a 
1075 e hoje abriga a Linhagem de 
Reis. Nessa atração, os visitantes 
podem ver armaduras reais,  
cavalos de madeira em tamanho 
real e figuras de reis  
através dos séculos.

   

Moedas e reis — a 
Casa da Moeda real
A história da moeda inglesa feita 
na Torre envolve os esforços de Sir 
Isaac Newton para livrar Londres 
dos falsificadores, quando foi 
administrador da Casa da Moeda, 
além das punições severas de  
Eduardo I às  
pessoas que  
falsificassem  
suas moedas. 

   
 
Yeoman  
Warders
Mais conhecidos como os 
"Beefeaters", eles atraem milhares 
de visitantes durante todo  
o ano, proporcionando uma  
visita guiada e oferecendo um  
grande conhecimento  
deste antigo palácio  
e fortaleza.

  

Palácio medieval
Visite esta antiga residência real 
extremamente confortável e entre 
nos aposentos de Eduardo I. 
Descubra como era a vida das 
pessoas em uma rica e colorida 
residência medieval real.

  

Torre Sangrenta
Este é um dos presídios mais 
famosos da Torre, em que ficou 
preso Sir Walter Raleigh. A Torre 
Sangrenta é também onde os dois 
príncipes e sobrinhos de Ricardo III 
foram vistos pela última vez  
em 1483.

 

Animais Reais 
A história da coleção de animais 
de Londres é contada na  
Torre de Tijolo e rememorada  
ao longo da Fortaleza por meio de 
esculturas em tamanho real de 
leões, babuínos, de um elefante e 
de um urso polar. 

  

Fortaleza
Aproveite a fantástica vista da 
Londres moderna e do rio Tâmisa, 
caminhando pelos muros. Os 
grupos podem explorar ainda mais 
a muralha da Torre e descobrir 
como seria defendê-la contra os 
possíveis ataques. No caminho, 
veja a mostra que destaca alguns 
aspectos do passado da Torre, 
como o papel do Duque de 
Wellington enquanto ele era o 
Condestável  
da Torre.

 

Os corvos
Esta é uma das atrações mais 
famosas da Torre. Diz a lenda que, 
se os corvos deixarem a Torre, o 
reinado sucumbirá! Cada pássaro 
tem um nome e uma personalidade 
diferente. Descubra quem é quem 
perto de seus novos alojamentos, 
no South Lawn. 

   

Exposição  
principal 

2016

Cronologia  
da Torre

Década de 1070
Após derrotar os ingleses em 
1066, na Batalha de Hastings, 
William, o Conquistador, inicia a 
construção de uma torre de pe-
dras imponente no centro de sua 
fortaleza em Londres.

1252
Um urso branco (provavelmente 
polar), presente do rei da Noruega, 
é incluído na coleção de animais da 
Torre. Os reis medievais costumavam 
trocar animais exóticos e raros como 
presentes diplomáticos.

1191
Príncipe John ataca a Torre 
enquanto o rei Ricardo, Coração 
de Leão, está em uma cruzada. 
Ele retorna em 1194 e retoma o 
controle.

Década de 1270
O Palácio Medieval é construído 
por Henrique III e Eduardo I. 
Quando o rei estava na residência, 
seu saguão medieval era uma 
festa sem fim.

1279
É estabelecida a Casa da Moeda. 
A groat (antiga moeda inglesa), 
do rei Eduardo I, é o primeiro tipo 
de moeda cunhada  
na Torre.
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Década de 1530
O rei Henrique VIII rompe com Roma e 
estabelece a Igreja Anglicana.  
A população de prisioneiros religiosos  
e políticos da Torre aumenta.

1649
Os parlamentares saem vitoriosos na 
sangrenta Guerra Civil e executam 
Carlos I. Eles organizam a venda das 
posses do rei e derretem as Joias da 
Coroa.

1455–85
Rivais lutam pelo controle da Inglaterra. 
A Torre torna-se um local de comemora-
ções para os vitoriosos — o rei Henrique 
VII realiza banquetes e torneios.

1845
O duque de Wellington — Condestável 
da Torre e herói da batalha de Waterloo 
— dá nova vida à Torre. Ele drena o fosso, 
acabando assim com o mau cheiro e 
transforma-o em uma valeta seca.
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Visitas guiadas  
e ideias para passeios 
de um dia

Cerimônia  
de abertura
Ao chegar às 8h45, seja saudado 
por um Yeoman Warder e 
convidado a entrar na Torre antes 
da abertura para o público. 
Observe a guarda militar, 
escoltando o chefe Yeoman 
Warder ao longo do Water Lane 
para abrir o portão a todos os 
visitantes que esperam do lado de 
fora. Acontece de terças a sábados 
e não há custo adicional.

Palestras de boas-
vindas para grupos
Agende uma palestra de 15 
minutos para seu grupo. Ofereça a 
oportunidade de o grupo conhecer 
um Yeoman Warder ou um 
administrador da Moedas e Reis e 
desfrutar de contos sobre a Torre 
ou sobre a Casa da Moeda Real. A 
partir de £ 50,00 (mais impostos) 
por grupo, a disponibilidade varia 
de acordo com a estação.

Audioguias 
  
Os grupos podem solicitar com 
antecedência guias a partir da 
entrada para grupos para 15 ou 
mais visitantes pelo preço com 
desconto de £ 3 por pessoa. É 
possível reservar guias on-line, em 
www.hrp.org.uk ou pelo e-mail 
towergroups@ acoustiguide.co.uk

Visita privada às 
Joias da Coroa 
Disponível de manhã, a partir das 
8h15. Conheça a deslumbrante 
regalia longe das multidões. Preço 
para grupos de no mínimo 15 
pessoas e máximo 150 pessoas, a 
partir de £ 75 por pessoa (mais 
impostos). Necessário pagamento 
antecipado. Que tal beber algo no 
Perkin Reveller depois da visita 
privada?

Visitas noturnas 
Visite a Torre com uma luz 
diferente. Encontre um Yeoman 
Warder às 20h30 para uma visita 
de uma hora pela Fortaleza, antes 
de ver a Cerimônia das Chaves. O 
preço é de £ 30,00 (mais 
impostos) por pessoa, sendo no 
mínimo 20 e no máximo 50 
integrantes. Necessário 
pagamento antecipado.

Proporcione um passeio ainda mais marcante para seu 
grupo, reservando uma visita guiada ou privativa

Ofertas para 
alimentação
Ofertas de refeições no  
New Armouries Café 

Há um programa de vouchers 
para grupos com mais de 15 
pessoas, que fornece quatro 
opções de refeições. Selecione a 
opção que melhor se encaixa 
em seu itinerário e ofereça um 
momento de descanso e 
descontração para seu grupo. 

Opção 1 – Chá ou café da 
manhã Servido antes das 11h, 
inclui muffin preparado na hora 
ou doce.  £ 5,50 por pessoa

Opção 2 – Almoço leve 
Tigela de sopa da época e pão 
rústico ou sanduíche preparado 
na hora, ambos com uma bebida 
não alcoólica à escolha do 
cliente e um bolo ou sobremesa.  
£ 9,95 por pessoa

Opção 3 – Almoço quente 
Prato principal servido no bufê e 
pote de sobremesa ou fatia de 
bolo. Acompanha bebida não 
alcoólica à escolha do cliente.  
£ 12,95 por pessoa

Opção 4 – Cream Tea 
Tradicional 
Delicioso scone caseiro com 
geleia de morango e clotted 
cream (nata azeda), e chá ou 
café à escolha do cliente 
£ 5,50 por pessoa

Perkin Reveller

Com vista para o rio Tâmisa na 
histórica Tower Wharf, o Perkin 
Reveller é um moderno 
restaurante que serve pratos 
deliciosos feitos com os 
melhores ingredientes sazonais 
britânicos. Veja abaixo uma série 
de refeições que combinam com 
a visita do seu grupo à Torre, a 
qualquer hora do dia. 

Sanduíche de bacon e café 
matinal (antes das 12h) £ 8,50  
Sanduíche de bacon servido 
com diversas folhas soltas de 
chá e tisanas, ou café (há 
alternativas vegetarianas).

Chá da tarde £ 14,95 
Diversos sanduíches, scones de 
laranja e groselha servidos com 
Cornish clotted cream e geleia de 
morango inglesa, além da seleção 
de doces para o chá da tarde, 
servidos com diversas chá de 
folhas soltas e tisanas, ou café.

Jantar    
Disponibilidade de cardápios 
para jantares com um, dois ou 
três pratos mediante solicitação

Dados de contato 
Perkin Reveller 
+44 (0) 3166 6949 
info@perkinreveller.co.uk

Torre de Londres 
+44 (0) 20 3166 6002 
tol@ampersandcatering.co.uk

Terapia das 
compras
Reserve um tempo em sua 
excursão com o grupo de modo 
que eles possam visitar pelo 
menos uma das lojas da Torre e 
escolher presentes e souvenires 
para levar para casa. 

Nossos guias são os mais 
comprados pelos grupos. 
Esplendidamente ilustrado, o 
Guia da Torre contém artigos e 
histórias detalhadas de nossos 
curadores e colaboradores 
convidados. Além disso, o Guia 
de Joias da Coroa mostra a 
resplandecente coleção e revela 
as lendas desses símbolos da 
realeza. Entre em contato com 
nossa equipe de vendas pelo 
e-mail shop@hrp.org.uk e 
converse com eles sobre a 
entrega e descontos para  
compras em grande quantidade. 

A Torre tem cinco lojas de 
presentes. Cada uma delas tem 
um foco inspirado por sua 
localização. Os visitantes também 
podem escolher produtos nos 
tablets que ficam nas lojas e 
receber os souvenires em casa. 

Não se esqueça: toda a linha de  
presentes e souvenires pode  
ser comprada pela Internet, no site  
www.historicroyalpalaces.com.



Palácio de  
Hampton 
Court

O Palácio de Hampton Court é uma amostra 
deslumbrante e suntuosa da monarquia. As vistas, 
os pátios, o parque e os jardins vastos e inacabáveis, 
em conjunto com os magníficos aposentos de 
Estado, foram criados para impressionar, fazendo 
deste um dos grandes palácios da Europa.
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Novidades em 2016
Ano do jardim real
Os jardins do palácio são um deleite 
singular, histórico e hortícola com 
reconhecimento internacional. Explore 
suas fabulosas seções com séculos  
de história. Conheça os personagens 
que influenciaram seu desenvolvimento, 
como o caçador de toupeiras de 
Elizabeth I, Tobias Gibbons e o Urso 
Paddington, que se perdeu no Labirinto! 
Performances diárias e eventos 
sazonais garantem que os jardins sejam 
a principal motivação da visita do  
seu grupo.

A Imperatriz e o Jardineiro
Exposição feita em parceria com o  
Museu Estadual de Hermitage 
, de São Petersburgo, que comemorará 
os 300 anos de nascimento de Lancelot 
"Capability" Brown, o maior jardineiro 
paisagista da Grã-Bretanha. De 28 de 
abril a 4 de setembro de 2016,  
mais de 60 aquarelas do século XVIII  
vendidas à Imperatriz Catarina, a Grande, 
da Rússia retornarão ao Palácio de 
Hampton Court para mostrar aos 
visitantes o mais completo registro 
visual do histórico paisagismo capturado 
antes da aurora da fotografia. 



Planeje sua visita...

Dicas importantes
  Enriqueça a visita de seu grupo 
agendando um guia credenciado para 
um passeio no palácio e nos jardins.

  Poupe tempo do itinerário reservando 
com antecedência os vouchers Meal 
Deal de alimentação.

  Peça o folheto "Day at Court" (Dia na 
corte) com antecedência, pelo e-mail 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk. 
 Ele garante que o seu grupo não perca  
nada durante o passeio.

  A estação Hampton Court está 
localizada na zona 6. Para chegar a ela, 
use o Travelcard de transporte para a 
zona 6 de Londres ou o cartão pré-
pago Oyster. Acesse  
www.tfl.gov.uk para saber mais.

  O estacionamento para ônibus é 
gratuito no Hampton Court Green, que 
fica a 15 minutos de caminhada da 
entrada principal do palácio. Há 
também um estacionamento pago para 
ônibus na estação Hampton Court.

Tempo recomendado  
para a visita
Sugerimos pelo menos 4 horas

Aposentos de Henrique VIII 40 minutos 
Cozinhas de Henrique VIII 40 minutos 
História do jovem Henrique VIII 30 minutos 
Triunfos de César, de Mantegna 20 minutos 
Aposentos de William III 40 minutos 
Aposentos de Estado da Rainha 30 minutos 
Cozinha Chocolate 15 minutos 
Galeria de arte Cumberland 30 minutos 
Jardins 1 hora 
O labirinto Depende...

Horários de funcionamento
Verão  
Meio de março a meio de outubro 
Diariamente, das 10h às 18h 
Última entrada às 17h

Inverno  
Meio de outubro a meio de março 
Diariamente, das 10h às 16h30 
Última entrada: 15h30

Fecha nos dias 24, 25 e 26 de dezembro

Reservas
Não é necessário reservar com 
antecedência quando planejar 
uma visita em grupo ao Palácio 
de Hampton Court, é possível 
chegar e pagar no dia. No 
entanto, se preferir reservar, 
entre em contato pelo telefone 
0844 482 7770  
(+44 20 3166 6000 do exterior) 
ou pelo e-mail booking.
confirmations@hrp.org.uk 

Guia de 
acessibilidade
O Palácio de Hampton Court 
tem o prazer de receber todos 
os visitantes e empenha-se para 
garantir que todos tenham uma 
visita proveitosa e agradável. A 
maioria das rotas dentro do 
palácio é acessível para pessoas 
impossibilitadas de subir 
escadas, há um elevador que 
leva os visitantes aos aposentos 
de Estado no primeiro andar. 
Peça ajuda a um membro da 
guarda, se necessário. Os 
visitantes portadores de 
necessidades especiais 
cadastrados pagam o ingresso 
integral e os cuidadores entram 
gratuitamente. Deve-se tomar o 
devido cuidado e usar calçado 
apropriado, pois alguns pátios 
possuem pavimentação de 
pedras. Estão disponíveis visitas 
em língua de sinais e são 
permitidos cães-guia. 

Estacionamento 
para ônibus
Há um estacionamento gratuito, 
com oito vagas, no Hampton 
Court Green, e outro pago 
(£ 15,00 por dia), próximo da 
estação de trem Hampton Court. 
(Preços corretos no momento 
da impressão).

Ingressos
1 de março de 2016 a 31 de outubro de 2016  

 Individual Grupo

Adulto  £ 19,00 £ 17,10

Com desconto  £ 15,50 £ 13,95

Criança  £ 9,50  £ 8,55

Família £ 47,00  N/A

1 de novembro de 2016 a 28 de fevereiro de 2017  

 Individual Grupo

Adulto  £ 16,50  £ 14,85

Com desconto  £ 14,00 £ 12,60

Criança  £ 8,25  £ 7,43

Família £ 42,50  N/A

Legenda

 Restaurante/Café

 Lojas

 Estacionamento para ônibus

  Banheiro masculino

 Banheiro feminino

  Banheiro para pessoas com  
deficiência

  Trem

 

 

Tiltyard Cafe

Georgian Kitchen Garden



Atrações imperdíveis
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A Imperatriz  
e o Jardineiro
A história inédita do Palácio de 
Hampton Court, de Capability 
Brown e do amor que Catarina, 
a Grande, nutria pelo jardim 
inglês. Essa exposição 
comemora o 300º aniversário 
de nascimento de Brown e foi 
organizada em parceria com o 
Museu Estadual Heritage de São 
Petersburgo. A apresentação 
traz vários objetos, entre eles 60 
aquarelas do século XVIII feitas 
por John Spyers, um assistente 
pouco conhecido de Brown e 
mostra vislumbres das pessoas 
comuns que viviam ou visitavam 
o palácio e seus jardins.

   

Aposentos de 
Henrique VIII 
Siga os passos do rei mais famoso 
da Inglaterra e de suas seis 
mulheres. Representados de forma 
exuberante, os aposentos incluem 
o Grande Saguão de Henrique, a 
Grande Câmara de Observação e a 
Rota de Procissão, que dizem ser 
assombrada por Catarina Howard, 
a quinta mulher de Henrique VIII.

   

 

Cozinhas de 
Henrique VIII
Um prazer para os sentidos, sinta o 
calor da fornalha crepitante, sinta 
os aromas dos pratos tudorianos e 
veja o preparo de um banquete 
especial para o rei.

   

Aposentos de 
Estado do rei 
William III
Magníficos e exuberantes 
aposentos de Estado construídos 
pelos novos monarcas. Caminhe 
pelos cômodos desta elegante 
parte do Palácio e imagine os 
cortesãos com lindos trajes e 
divertindo-se com a política e as 
fofocas da vida na corte. 
É o melhor lugar para 
ver o magnífico 
Jardim Particular do Rei.

   

 

Triunfos de César,  
de Mantegna 
Trazido para a Inglaterra pelo rei 
Carlos I, esses espetaculares afrescos 
estão no Palácio de Hampton Court 
desde 1630. 

  

Galeria de 
arte 
Cumberland 
O antigo aposento do 
duque de Cumberland, 
os novos espaços 
dedicados à arte do 
palácio, abrigam as 
obras-primas da Coleção Real. Os 
grupos podem descobrir as histórias 
por trás das obras de arte, tão 
avidamente colecionadas pelos 
monarcas dos séculos XVII e XVIII.

  

História do jovem 
Henrique VIII
Conheça o atraente príncipe e 
explore a relação dele com sua 
primeira mulher, Catarina de 
Aragão e com o Cardeal Wolsey 
em algumas das mais 
espetaculares pinturas tudorianas 
da Coleção Real.

 

Jardim Mágico
É um novo e empolgante jardim 
murado e independente, voltado à 
família, que foi projetado para que 
seja possível explorar cada uma 
das atrações. Conta com uma 
arena para justas, cinco torres para 
lutas de lanças e um dragão que 
cospe fogo. Com o objetivo de unir 
as famílias e as crianças na história, 
esta impressionante e grande 
atração ao ar livre é prefeita para 
grupos com crianças.

   

Cronologia do  
Hampton Court

Década de 1530
Henrique VIII faz do Hampton 
Court um parque de diversões 
dos esportes. Um tiltyard é 
construído, e são realizadas justas 
e grandes torneios nos quais o rei 
se distingue.

1516
Thomas Wolsey (o futuro  
Cardeal) recebe Henrique VIII  
e sua rainha, Catarina de Aragão, 
em um jantar no palácio. 

1546
O último dos grandes "revellynges" 
de Henrique VIII: seis dias de 
banquetes, caças, bailes de 
máscaras e comemorações 
seguem a confirmação de um 
acordo de paz com embaixadores 
franceses.

1562
Sob o comando de Elizabeth I, o 
palácio torna-se um centro para 
reuniões diplomáticas. É assinado 
o tratado de Hampton Court, 
que oferece suporte à causa dos 
Huguenotes na França.

Jardim da  
cozinha georgiana
Veja como as frutas, as flores, as 
verduras e os legumes eram 
plantados, cuidados e colhidos 
para a mesa dos reis no século 
XVIII neste enorme jardim 
produtivo. Inaugurado 
recentemente no verão de 2014, 
este jardim mostra a grande gama 
de frutas e verduras desfrutada 
pela corte real no palácio.

    

O labirinto
Encomendado por William III, por 
volta de 1700, este amplo e 
complexo labirinto é um dos mais 
antigos e ainda vivo jardim-
labirinto do país, tendo uma 
extensão de um terço de um acre 
(cerca de 1.350 m2). Certifique-se 
quanto à perspicácia dos visitantes 
de seu grupo, caso eles decidam 
explorar este labirinto!

   

Magníficos e exuberantes 
aposentos de Estado construídos 
pelos novos monarcas. Caminhe 
pelos cômodos desta elegante 
parte do Palácio e imagine os 
cortesãos com lindos trajes e 
divertindo-se com a política e as 
fofocas da vida na corte.

Jardim Particular do Rei.

Aragão,

A Grande Videira
Plantada por Lancelot Capability 
Brown em 1768, é a videira mais 
velha do mundo. Veja quantos 
cachos de uva crescem no verão e 
estão prontos para a colheita entre 
o final de agosto e o começo de 
setembro.

   

Atração  
principal  
em 2016



1604
James I convoca a Conferência de 
Hampton Court, na qual encomenda  
a Bíblia do Rei James.

2005
Tony Blair organiza uma conferência  
com chefes de governo no Grande 
Saguão do Palácio.

1606
O rei da Dinamarca — cunhado de 
James I — é recebido no palácio. 
A realeza aprecia peças teatrais, 
refeições e, considerando a fama do 
dinamarquês, muitas bebidas. 

2012
O ciclista campeão Bradley Wiggins 
recebe a medalha de ouro por ganhar 
a prova masculina contrarrelógio do 
ciclismo. O Palácio de Hampton Court 
foi um dos locais que recebeu os Jogos 
Olímpicos de Londres de 2012.

1603
William Shakespeare e sua companhia 
The King's Men encenam peças 
teatrais no Grande Saguão  
para o rei James I.

Início dos anos 1700
A rainha Anne encontra-se com 
seu Conselho Privado na Galeria de 
Desenhos, durante a parte inicial  
de seu reinado. 
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Visitas guiadas  
e ideias para passeios 
de um dia

Guias credenciados 
do Palácio
Nossa equipe de guias 
credenciados pode enriquecer seu 
passeio em grupo oferecendo 
visitas introdutórias ou detalhadas 
no palácio e nos jardins. As visitas 
podem ser feitas com fantasias. É 
possível fazer o agendamento para 
uma hora e meia de visita, e o 
preço começa em £ 132 por grupo. 

Pátio matinal e 
visita aos claustros
A partir das 9h30, o grupo pode 
ter uma prévia do passeio pelo 
palácio com a visita acompanhada 
pelos membros da guarda dos 
aposentos de estado, que começa 
nos jardins e se embrenha pelos 
pátios do palácio. Compare as 
arquiteturas barroca e tudoriana, e 
admire a escadaria do rei e a da 
rainha. £ 100 por grupo mais o 
ingresso, 35 pessoas por membro 
da guarda.

Visita aos fantasmas  
vitorianos 
Cause arrepios em seu grupo às 
sextas e aos sábados, de novembro 
a março, por £ 27,50 por pessoa. 
Para grupos privativos, sob 
consulta, £ 1.200 (mais imposto) 
para o máximo de 35 pessoas. 
Audioguias 
 
 
É possível solicitar guias de áudio 
gratuitos na central de informações 
do pátio externo.

Proporcione um passeio ainda mais marcante para seu 
grupo, reservando uma visita guiada ou privativa

Ofertas para alimentação
Ofertas para refeições no Tiltyard

Há um programa de vouchers para grupos com 
mais de 15 pessoas, que fornece quatro opções de 
refeições. Selecione a opção que melhor se encaixa 
em seu itinerário e ofereça um momento de  
descanso e descontração para seu grupo. 

Opção 1 – Chá ou café da manhã  
Servido antes das 12h, inclui muffin preparado na 
hora ou doce.  £ 5,50 por pessoa

Opção 2 – Almoço leve 
Tigela de sopa da época e pão rústico ou sanduíche 
preparado na hora, ambos com uma bebida não 
alcoólica à escolha do cliente e uma fatia de bolo 
£ 9,95 por pessoa.

Opção 3 – Almoço quente 
Prato principal servido no bufê e pote de sobremesa 
ou fatia de bolo. Acompanha bebida não alcoólica à 
escolha do cliente £ 12,95 por pessoa

Opção 4 – Cream Tea Tradicional 
Delicioso scone caseiro com geleia de morango  
e clotted cream, e chá ou café à escolha do cliente  
£ 5,50 por pessoa 

O Snug 
Situado dentro do Tiltyard Café, o Snug é uma área 
privativa aconchegante, perfeita para que grupos 
de até 40 pessoas apreciem um almoço leve, um 
café matinal ou o chá da tarde. 

A equipe do serviço de bufê Ampersand terá prazer 
em conversar sobre as necessidades de seu grupo. 
Contate-os diretamente para mais detalhes.

 
 
 
 
 
 
 
 
Dados de contato 
Hampton Court Palácio 
+44 (0) 20 3166 6972 
hcp@ampersandcatering.co.uk

  
 
Terapia das compras
Reserve um tempo da excursão com o grupo para 
que eles possam visitar pelo menos uma das lojas 
do Hampton Court e escolher presentes e 
souvenires para levar para casa. 

Nossos guias são os mais comprados pelos grupos. 
Esplendidamente ilustrado, o guia do Palácio de 
Hampton Court contém artigos e histórias 
detalhadas de nossos curadores e colaboradores 
convidados. Também há o Guia dos Jardins de 
Hampton Court, que explora a espetacular 
propriedade e seus terrenos, revelando seu 
desenvolvimento desde Henrique VIII até a rainha 
Vitória. Entre em contato com nossa equipe de 
vendas pelo e-mail shop@hrp.org.uk para falar 
sobre a entrega e descontos para compras em 
grande quantidade. 

Há quatro lojas para melhor atender aos interesses 
de seu grupo. Sejam eles interessados em 
jardinagem, cozinha ou no próprio Henrique VIII, o 
Hampton Court possui uma vasta seleção de 
souvenires inspirados no Palácio. Os visitantes 
também podem escolher produtos nos tablets que 
ficam nas lojas e receber os souvenires em casa. 

Não se esqueça: toda a linha de presentes e 
souvenires pode ser comprada pela Internet, no 
site www.historicroyalpalaces.com. 



Banqueting  
House

18 hrp.org.uk

Esta construção revolucionária foi criada para os eventos de 
lazer da corte. Imagine-se um membro da deslumbrante corte 
que participava dos bailes de máscaras, dançava e bebia sob o 
magnífico teto pintado por Rubens. Mas pense ainda em 
Carlos I que, em 1649, foi decapitado em um cadafalso, do lado 
de fora da Banqueting House, para o "lamento triste e 
universal" da multidão. Essas gloriosas pinturas são algumas 
sobre seu último suspiro na terra…

Novidades  
em 2016
Palácio Perdido de 
Whitehall

Durante oito semanas do verão de 
2016, nós planejamos convidar os 
visitantes da Banqueting House 
a explorar o Palácio Perdido de 
Whitehall pela primeira vez em 
300 anos! A experiência usará 
técnicas digitais inovadoras para 
levar as pessoas às ruas modernas 
de Whitehall e proporcionar a 
experiência dessa história perdida 
no lugar onde ela aconteceu. 
Diferente de tudo que as pessoas 
já experimentaram antes, isso 
permitirá que os visitantes 
imaginem e sintam os eventos 
dramáticos da história do palácio 
perdido. 
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Planeje sua visita...

Dicas importantes
  Agende o horário de entrada de seu 
grupo para que ninguém se decepcione 
ao encontrar o monumento fechado 
durante a tarde. 

  Programe a visita para que ela coincida 
com a palestra História Oculta às 11h30, 
com nossa equipe de especialistas no 
palácio.

  Agende uma visita guiada (disponível 
mediante solicitação) com nossos guias 
credenciados para que o seu grupo 
descubra ainda mais sobre essa 
fantástica construção.

  Como é uma visita curta, é ideal planejar 
a ida à Banqueting House com outras 
atrações próximas, como o Museu da 
Cavalaria e do Agregado Familiar, do 
outro lado da rua, ou a Galeria Nacional 
ou a Galeria Nacional do Retrato, 
localizadas na Trafalgar Square. 

E por que não fazer um intervalo na 
cafeteria da cripta em  
St Martin-in-the-Fields?

Tempo recomendado  
para a visita
Sugerimos uma hora

Horários de funcionamento
Durante o ano inteiro 
Diariamente das 10h às 13h,  
última entrada às 12h30 
(aberto até às 17h quando não há evento programado  
para a noite)

Fechado entre 1 de janeiro e 1 de abril de 2016

Confira os horários de funcionamento à tarde em  
www.hrp.org.uk/BanquetingHouse/planyourvisit/
openingtimes

Reservas
Para reservar o horário de  
entrada do grupo, entre em 
contato pelo telefone  
0844 482 7770 (+44 20 3166 
6000 do exterior) ou pelo 
e-mail booking.confirmations@
hrp.org.uk

Guia de 
acessibilidade
É possível chegar ao Saguão 
Principal da Banqueting House 
por um elevador na 
propriedade vizinha (apenas de 
segunda a sexta-feira), deve-se 
verificar com antecedência se o 
acesso é possível. Os visitantes 
portadores de necessidades 
especiais cadastrados pagam  
o ingresso integral e os 
cuidadores entram 
gratuitamente. São  
permitidos cães-guia.

Estacionamento 
para ônibus
Há 20 vagas demarcadas para 
ônibus ao longo da Victoria 
Embankment. De segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 18h30 
— £ 4,00 por hora. Sábados e 
domingos, das 8h30 às 13h30 
— £ 4,00 por hora. Para que o 
ônibus possa parar na Whitehall 
para o embarque e 
desembarque dos grupos, 
informe ao Palácio o número de 
registro do ônibus e o nome do 
motorista com 24 horas de 
antecedência. Informações 
corretas no momento da 
impressão.

Churchill
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Legenda

 Restaurante/Café

 Lojas

 Estacionamento para ônibus

  Casa de câmbio

  Banheiro masculino

 Banheiro feminino

  Banheiro para pessoas com defi-
ciência

  Trem

  Metrô

Ingressos
1 de março de 2015 — 29 de fevereiro de 2016

 Individual Grupo

Adulto  £ 6  £ 5,40

Com desconto  £ 5  £ 4,50

Criança  Gratuito  Gratuito



Atrações imperdíveis
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Arquitetura
Aprecie a magnífica arquitetura da 
Banqueting House, que foi 
projetada e construída pelo 
renomado arquiteto do século XVII, 
Inigo Jones.

 

Pinturas de Rubens 
no teto
Deleite-se com a habilidade e arte 
das deslumbrantes pinturas de 
Rubens no teto. Elas foram 
encomendadas por Carlos I, em 
1629, para celebrar a glorificação 
de seu pai James I. Elas foram 
apresentadas na Banqueting 
House em 1635 e são as únicas 
pinturas de Rubens a permanecer 
no local de origem.

 

A história do 
Palácio de 
Whitehall
Assista a uma apresentação em 
DVD na cripta e descubra a história 
completa do Palácio de Whitehall, 
que já foi a principal residência de 
soberanos e o maior palácio da 
Europa.

 

Cronologia da  
Banqueting 
House

1649
O rebelde e digno rei Carlos I, 
considerado culpado de traição, 
é executado em um cadafalso do 
lado de fora da Banqueting House 
diante de milhares de curiosos.

1581
A rainha Elizabeth I realiza eventos de 
entretenimento no Palácio Whitehall, 
relacionados às negociações de seu 
casamento. Ela cria uma casa para 
banquetes nesse local.

1622
É concluída uma nova e exuberante casa para 
banquetes, proporcionando ao rei James I 
um cenário espetacular para realizar bailes 
de máscara da corte. Ele realiza diversos 
espetáculos, um mais extravagante que o outro.

1796
George III, a rainha Charlotte e cinco 
de suas filhas participam do Festival 
de Comemoração Handel. Concertos 
beneficentes são uma característica 
constante da casa no século XIX.

Visitas guiadas e ideias 
para passeios de um dia
Proporcione um passeio ainda mais 
marcante ao seu grupo reservando uma 
visita guiada.

Guias turísticos  
do Palácio
Proporcione um passeio ainda 
mais marcante ao seu grupo 
reservando uma visita guiada. 
Guias especialistas disponíveis 
mediante solicitação, a £ 100 por 
grupo. A visita dura 
aproximadamente uma hora.

Audioguias 
 
Descubra a incrível história do 
Palácio de Whitehall com nossos 
audioguias gratuitos. Ligue ou 
envie um e-mail com antecedência  
para reservar os audioguias para  
o grupo.

Palestras História 
Oculta
As palestras História Oculta são 
gratuitas. Elas acontecem 
diariamente, às 11h30, e dão vida  
a esse extraordinário edifício.

Alimentação
Apesar de não haver locais para 
alimentação na Banqueting House,  
há diversos restaurantes, 
cafeterias e bares próximos a ela.

Terapia das 
compras
Localizada na entrada principal da 
Banqueting House, a loja oferece 
uma pequena seleção de presentes, 
guias e cartões postais.

Nossos guias são os mais 
comprados pelos grupos. 
Altamente ilustrado, o guia da 
Banqueting House contém artigos e 
histórias detalhadas de nossos 
curadores e colaboradores 
convidados. Os guias custam a 
partir de £ 4,99. Entre em contato 
com nossa equipe de vendas pelo 
e-mail shop@hrp.org.uk e converse 
com eles sobre a entrega e 
descontos para compras em grande 
quantidade. 

Lembre-se de que toda nossa  
gama de presentes e souvenires 
pode ser comprada pela internet,  
no site historicroyalpalaces.com. 

Retrato de Inigo Jones

1689
O rei William III e a rainha  
Maria II aceitam o trono aqui, na  
presença de uma assembleia dos 
Lordes e Comuns.

Palácio Perdido de 
Whitehall
Durante oito semanas do verão de 
2016, planejamos uma experiência 
digital para ajudar os visitantes a 
explorar a história relacionada à 
última construção restante do 
Palácio de Whitehall, através das 
ruas movimentadas da Londres 
atual. 



Palácio de  
Kensington
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Um local de histórias secretas e vidas públicas, o Palácio de 
Kensington, localizado em um lindo parque no centro  
de Londres, foi projetado por Sir Christopher Wren para ser a 
residência real de William III e Maria II. Mais recentemente foi 
também a residência oficial da princesa Margaret, princesa 
Diana de Gales e atualmente é a residência do duque e da 
duquesa de Cambridge. As rotas de visitação recentemente 
reformadas revelam histórias surpreendentes de muitos dos 
habitantes do palácio ao longo dos séculos. 
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Novidades em 
2016
Nova moda,  
as mesmas regras!
A popular exposição passa por 
uma transformação total e traz 
uma nova coleção de trajes 
diretamente do guarda-roupa  
de Sua Majestade a rainha 
Elizabeth II, da princesa 
Margaret e da princesa Diana de 
Gales, com músicas novas e 
gravações filmadas entre as 
décadas de 1950 e 1990.



Planeje sua visita...

Dicas importantes
  Agende com antecedência o horário de 
entrada de seu grupo. Vocês serão 
recebidos por um dos guias do Palácio.

  O Palácio de Kensington fica a cerca de 
10 a 15 minutos caminhando do 
estacionamento de ônibus na 
Bayswater Road. Organize o tempo de 
modo que o grupo chegue na hora à  
entrada do Palácio.

  Aproveite o espaço na entrada para 
grupos, onde é possível descansar um 
pouco depois de passear pelos jardins 
do Palácio.

  Evite multidões e agende uma  
visita em grupo pela manhã (até 30 
pessoas, disponível para reservas às 9h, 
todas as manhãs). As visitas têm 
duração de uma hora e custam £ 30,00 
por pessoa, incluindo o valor do 
ingresso.

  Ofereça ao grupo um chá matinal no 
belíssimo Orangery, o local mais 
elegante para tomar seu chá favorito 
com um scone de laranja. É a forma 
perfeita de começar o dia!

Tempo recomendado  
para a visita
Sugerimos duas horas

Vitória revelada 40 minutos 
Aposentos de Estado do rei 30 minutos 
Aposentos de Estado da rainha 20 minutos 
Moda na realeza 20 minutos 
Jardins do Palácio 30 minutos

Horários de funcionamento
Verão  
1 de março a 31 de outubro  
Das 10h às 18h, última entrada às 17h

Inverno 
1 de novembro a 28 de fevereiro de 2017 
Das 10h às 16h, última entrada às 15h.

Fecha nos dias 24, 25 e 26 de dezembro

Reservas
Entre em contato pelo telefone 
0844 482 7770 (+44 20 3166 
6000 do exterior)  
ou pelo e-mail booking.
confirmations@hrp.org.uk

Guia de 
acessibilidade
O Palácio de Kensington tem o 
prazer de receber todos os 
visitantes e empenha-se para 
garantir que todos tenham uma 
visita proveitosa e agradável. Os 
visitantes portadores de 
necessidades especiais 
cadastrados pagam o ingresso 
integral e os cuidadores entram 
gratuitamente. Estão disponíveis 
visitas em língua de sinais e são 
permitidos cães-guia. A casa tem 
acesso completo para cadeiras 
de rodas.

Estacionamento 
para ônibus
Há um estacionamento para 
ônibus ao norte do palácio, na 
Bayswater Road. Aberto 24 
horas, possui capacidade para  
20 ônibus e custa £ 30,00 por  
até 12 horas, £ 40,00 entre 12 e  
24 horas e há uma taxa de 
£ 10,00 se preferir reservar c 
om antecedência. É possível  
pagar e apresentar o 
comprovante ou pagar pelo 
telefone. Entre em contato com  
a Euro Carparks pelo telefone  
020 7563 3000. Lembre-se de  
reservar entre 10 e 15 minutos 
para que o grupo caminhe pelos 
Jardins de Kensington até chegar 
à entrada do Palácio. Se houver 
visitantes com necessidades 
especiais, entre em contato por 
e-mail groupsandtraveltrade@
hrp.org.uk para organizar o 
desembarque mais perto  
do palácio.  

Ingressos
1 de março de 2016 a 31 de outubro de 2016

 Individual Grupo

Adulto  £ 16,30  £ 14,67

Com desconto  £ 13,00  £ 11,70

Criança  Gratuito  Gratuito 

1 de novembro de 2016 a 28 de fevereiro de 2017

 Individual Grupo

Adulto  £ 15,00  £ 13,50

Com desconto  £ 12,40  £ 11,16

Criança  Gratuito  Gratuito 

Legenda

 Restaurante/Café

 Lojas

 Estacionamento para ônibus

  Casa de câmbio

  Banheiro masculino

 Banheiro feminino

  Banheiro para pessoas com  
deficiência

  Metrô



Atrações imperdíveis
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Moda na realeza 
Com um novo conjunto de belos  
trajes, a exposição é um estímulo para  
os olhos e apresenta o estilo real entre as d 
écadas de 1950 e 1990, com foco nos  
guarda-roupas da rainha Elizabeth II, da  
princesa Margaret e da princesa de  
Gales Diana. Aprecie também  
músicas, fotografias e gravações  
em vídeo contemporâneas.

    

Aposentos reais 
— rei
Suba pelas magníficas escadas do 
rei, de onde cortesãos georgianos 
observam os visitantes, deleite-se 
com os cômodos decorados de 
forma impressionante e descubra o 
mundo elegante da curiosa corte 
de George II e da rainha Caroline.

   

Vitória revelada
Explore a história da mulher por 
trás da coroa, nos cômodos em 
que a rainha Vitória cresceu. 
Descubra por meio das próprias 
palavras de Vitória sua infância 
solitária no palácio, seu profundo 
amor por Albert e o espantoso 
impacto de sua morte súbita.

   

 
Aposentos reais 
— rainha
Explore esses pequenos cômodos 
íntimos, onde o grande conto  
da dinastia Stuart atinge seu fim 
trágico.

  

Cronologia do  
Palácio de 
Kensington

1689
O rei William III e a rainha  
Maria II compram a Nottingham  
House, a modesta casa da  
cortesã nos limites da cidade,  
que se tornaria mais tarde o  
Palácio de Kensington.

1727
George II e a rainha Caroline 
passam a morar no Palácio.  
Este entra em seu apogeu  
como cenário para cerimônias  
e eventos para entretenimento.

1691–1694
William e Maria testemunham 
uma era de bailes e eventos 
sociais magníficos, ao menos 14 
nesse período.

1819
A futura rainha Vitória é batizada 
no Salão da Cúpula, cercada pela 
família real.

Jardins do  
Palácio
Os esplêndidos jardins 
transformados reconectam o  
palácio à paisagem dos Jardins de 
Kensington, proporcionando novas 
caminhadas pitorescas e vistas 
fantásticas. Dispomos também de 
visitas históricas nos jardins  
para grupos.

   

Moda na realeza 
Com um novo conjunto de belos 
trajes, a exposição é um estímulo para 
os olhos e apresenta o estilo real entre as d
écadas de 1950 e 1990, com foco nos 
guarda-roupas da rainha Elizabeth II, da 
princesa Margaret e da princesa de 
Gales Diana. Aprecie também 
músicas, fotografias e gravações 
em vídeo contemporâneas.

Nottingham

cidade,
o

Exposição  
principal 

2016



1899
A rainha Vitória celebra seu 80º aniver-
sário abrindo seus aposentos de Estado 
ao público.

Década de 1960
A princesa Margaret e seu marido Lord 
Snowden mudam-se para o palácio. Querido 
casal do "Swinging London", eles recebem 
amigos famosos como Peter Sellers, Britt 
Ekland, Noel Coward e John Betjeman. 

1837
A princesa Vitória recebe a notícia que 
seu tio William IV faleceu e que agora ela 
é a rainha. Ela realiza a primeira reunião 
com seu Conselho Privado no Salão 
Vermelho.

2013
O duque e a duquesa de  
Cambridge mudam-se para os 
aposentos privativos, após seu 
casamento em 2011.
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Visitas guiadas  
e ideias para pas-
seios de um dia

Visitas matinais
Junte-se a um dos guias do Palácio 
às 9 horas, uma hora antes da 
abertura para o público, para uma 
visita guiada, e descubra mais 
sobre o Palácio depois de sua 
abertura às 10 horas. Custo de 
£ 30,00 por pessoa, sem número 
mínimo de participantes e máximo 
de 30 pessoas.

Tours sobre a 
história dos Jardins
Realizados por voluntários 
entusiastas e altamente treinados, 
esses tours exploram como eram 
os jardins do Palácio de Kensington 
nos séculos XVII e XVIII. Disponível 
sem custo adicional comprando 
ingresso para o Palácio. Para 
grupos, deve-se agendar com 
antecedência.

Tours misteriosos
Não é possível contar as histórias 
mais obscuras e assustadoras 
durante o dia, por isso, agende um 
tour misterioso à noite. Seja guiado 
pelo Palácio e explore as histórias de 
fantasmas, enfermidades, morte e 
azar de reis, rainhas e de outras 
personagens neste palácio 
intrigante. Aberto a visitação do 
público nas sextas-feiras de outubro, 
novembro, janeiro e fevereiro a £ 28 
por pessoa, máximo de 25 pessoas; 
disponível para grupos particulares 
mediante solicitação, a £ 1000, 
máximo de 25 pessoas

Proporcione um passeio ainda mais marcante para seu grupo,  
reservando uma visita guiada ou privativa

Ofertas para 
alimentação
Ofertas para refeições no 
Orangery da Rainha Anne

O elegante Orangery é um dos 
destinos mais populares de 
Londres para almoço ou chá da 
tarde, além de ser um local 
histórico e sofisticado. É 
necessário definir com 
antecedência as necessidades 
do grupo como o pessoal do 
Ampersand. Aplicam-se 
restrições de reservas nos meses 
com maior movimento: julho, 
agosto e feriados da Páscoa.

Café da manhã 
Antes das 11h30 
Comece o dia com o café da 
manhã inglês completo: bacon, 
cogumelos silvestres, tomates 
holandeses, linguiça, chouriço e 
ovos mexidos; acompanha chá 
ou café, à escolha do cliente.   
£ 10 por pessoa

Cream tea da manhã 
Antes das 12h   
Scones de laranja e groselha 
servidos com Cornish clotted 
cream e geleia de morango 
inglesa Acompanham diversas 
folhas soltas de chá e tisana,  
ou café. £ 6,00 por pessoa

Chá da tarde   
Diversos sanduíches, um scone 
de laranja e groselha servido 
com clotted cream córnico e 
geleia de morango inglesa, além 
de dois doces para o chá da 
tarde, servidos com diversas 
folhas soltas de chá e tisana,  
ou café. £ 14,95 por pessoa

Almoço    
Uma opção de prato a partir de 
£ 12,95Opções de cardápio com 
dois ou três pratos estão 
disponíveis mediante solicitação.  
£ 13,95 por pessoa

 
Dados de contato 
Kensington Palácio 
+44 (0) 3166 6112 
kp@ampersandcatering.co.uk 

Terapia das 
compras
Reserve um tempo em sua 
excursão com o grupo de modo 
que eles possam visitar a loja do 
Palácio de Kensington e 
escolher presentes e souvenires  
para levar para casa. 

Nossos guias são os mais 
comprados pelos grupos. 
Esplendidamente ilustrado, o 
guia do Palácio de Kensington 
contém artigos e histórias 
detalhadas de nossos curadores 
e colaboradores convidados. 
Entre em contato com nossa 
equipe de vendas pelo e-mail 
shop@hrp.org.uk e converse 
com eles sobre a entrega e 
descontos para compras em 
grande quantidade. 

O Palácio de Kensington possui 
uma loja de presentes com 
lindos souvenires e livros cheios 
de deleites reais e históricos. Os 
visitantes também podem 
escolher produtos nos tablets 
que ficam nas lojas e receber os 
souvenires em casa.

Não se esqueça: toda a linha de 
presentes e souvenires pode ser 
comprada pela Internet, no site 
www.historicroyalpalaces.com.



Palácio 
de Kew

Este discreto palácio rememora em detalhes as alegrias e as 
tristezas de George III e de sua família, da vida de seus filhos a 
suas próprias dificuldades. Fascinantes artefatos e obras de 
arte pessoais adornam os cômodos georgianos, recriados com 
autenticidade, em que as histórias se desdobram. Passeie pelo 
sombrio piso superior, intocado por séculos, e descubra os 
hábitos alimentares da família real nas cozinhas reais.
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Explore o 
Jardim 
Botânico mais 
famoso do 
mundo
Por mais de 250 anos, o jardim 
botânico real de Kew abrigou 
a maior e mais diversa coleção 
botânica do mundo. Localizado 
em Londres, Kew, o maior 
patrimônio mundial da UNESCO, 
oferece aos visitantes a chance 
de se imergirem em séculos de 
ciência, horticultura e patrimônio 
real. Viaje por 10 zonas climáticas 
na estufa Princesa de Gales, 
analise a floresta tropical e a 
estufa de palmeiras, e caminhe na 
passarela elevada entre o dossel 
florestal. Os visitantes também 
podem aproveitar as belas galerias 
dedicadas à arte botânica. 

O ingresso para o Jardim Botânico 
de Kew inclui também o ingresso 
para o Palácio de Kew e para as 
Cozinhas Reais durante os meses 
de verão — um passeio em grupo 
muito vantajoso!
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Planeje sua visita...

Dicas importantes
  Agende com antecedência o  
horário de entrada de seu grupo no 
Palácio de Kew quando reservar as 
entradas para o Jardim Botânico de 
Kew, pois o palácio pode ficar  
muito lotado.

  Para visitas guiadas personalizadas, 
agende com um de nossos guias em 
trajes customizados, por apenas  
£ 4,00.

  Não deixe de visitar o Chalé da rainha  
Charlotte, localizado em meio a  
um bosque de campânulas.

Tempo recomendado  
para a visita
Quatro horas

Palácio 1 hora 
Cozinhas Reais 40 minutos 
Chalé da rainha Charlotte 30 minutos 
(apenas nos finais de semana do verão) 
Jardim de Kew 2 horas

Horários de funcionamento
Palácio de Kew  
24 de março a 2 de outubro de 2016 
Diariamente, das 10h30 às 17h30, última entrada às 17h

Cozinha Real  
24 de março a 2 de outubro de 2016 
Diariamente, das 9h30 às 17h30, última entrada às 17h

Chalé da rainha Charlotte  
Finais de semana e feriados durante o verão,  
das 11h às 16h.

Jardim de Kew 
Todos os dias — Verão Das 10h às 18h 
Todos os dias — Inverno Das 10h às 16h15

Guia de 
acessibilidade
O Palácio de Kew dispõe de um 
elevador, e os banheiros 
localizam-se próximos a ele.  
Há também cadeiras de rodas 
manuais para uso dentro do 
palácio. As cadeiras de rodas são 
fornecidas por ordem de chegada.

Há um estacionamento limitado 
para pessoas portadoras de 
necessidades especiais no Kew 
Green, próximo ao portão 
principal e no estacionamento 
Brentford Gate. Cadeiras de rodas 
elétricas podem ser reservadas 
com antecedência, e estão 
disponíveis por ordem de reserva.

São permitidos cães de 
assistência.

Reservas para 
grupos
Para reservar a visita em grupo 
ao Jardim Botânico de Kew, 
ao Palácio de Kew e às  
Cozinhas Reais, entre em 
contato pelo e-mail  
groups@kew.org ou pelo 
telefone +44 (0) 20 8332 5648.

Estacionamento 
para ônibus
O embarque e desembarque dos 
grupos podem ser feitos no 
Elizabeth Gate no Kew Green.  
Há um estacionamento gratuito 
na Kew Road, após as 10h.

KE
W

 G
AR

D
EN

S 

ELIZABETH GATE

LONDON OVERGROUND

Legenda

 Restaurante/Café

 Lojas

 Estacionamento para ônibus

  Banheiro masculino

 Banheiro feminino

  Banheiro para pessoas  
com deficiência

  Trem

  Metrô

Ingressos
1 de março de 2016 — 28 de fevereiro de 2017

O Palácio de Kew e as Cozinhas Reais estão inclusos no ingresso 
do Jardim de Kew. Acesse www.kew.org ou envie um e-mail para 
groups@kew.org para saber mais sobre preços e agendamentos.



Atrações imperdíveis
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Quarto da Princesa
A filha de George III, princesa 
Elizabeth, decorou o quarto dela 
seguindo a última moda da época. 
Venha ver o que acha dos dotes da 
princesa como designer de 
interiores! Visite o quarto dela 
(restaurado) e os demais quartos 
(não restaurados) das outras 
princesas da época, apresentando 
as características originais.

  

Vestiário da Rainha
Nesse bem equipado cômodo, a 
rainha e duas damas de companhia  
passavam horas fazendo  
"trabalhos femininos" como  
costurar, fiar e tricotar. 

  

Cronologia do  
Palácio de Kew

1729
George II e a rainha Caroline de Ansbach 
ficam atraídos por Kew e decidem que 
seria uma residência temporária ideal para 
suas três filhas mais velhas Anne, Caroline 
e Amélia.

1631
Samuel Fortrey, um comerciante da 
cidade de Londres, constrói uma nova 
e moderna mansão de tijolos na mar-
gem sul do Rio Tâmisa, em Kew. 

1788
George III foi pela primeira vez 
diagnosticado com porfiria e ficou 
confinado ao Palácio de Kew no 
período de convalescença. 

2006
A rainha Elizabeth II comemora 
seu 80º aniversário com a  
família real.

Visitas guiadas e ideias 
para passeios de um dia
Proporcione um passeio ainda mais 
marcante para seu grupo reservando uma 
visita guiada ou privativa.

Tour no Palácio e 
nas Cozinhas 
Estão disponíveis tours privativos  
no Palácio e nas Cozinhas Reais 
com nossos guias em trajes 
customizados. Preço:  
£ 4,00 por pessoa.

Tours noturnos
Desfrute do tour das 17h deste 
charmoso Palácio Real, incluindo 
as Cozinhas Reais e encerrando a 
noite com uma taça de vinho. O 
preço é de £ 30,00 por pessoa 
(mais imposto), mínimo de 10 e 
máximo de 30 pessoas.

Alimentação
No Palácio de Kew, os grupos 
podem organizar lanches no 
Jardim Botânico Real de Kew 
confeccionados por 
Peyton & Byrne. Pode contatar 
+44 (0) 20 8332 5686. 

Terapia das 
compras
Nossos guias são os mais 
comprados pelos grupos. 
Esplendidamente ilustrado, o guia 
do Palácio de Kew contém artigos 
e histórias detalhadas de nossos 
curadores e colaboradores 
convidados. Entre em contato com 
nossa equipe de vendas pelo 
e-mail shop@hrp.org.uk e 
converse com eles sobre a entrega 
e descontos para compras em 
grande quantidade. Não se 
esqueça: toda a linha de presentes 
e souvenires pode ser comprada 
pela Internet, no site www.
historicroyalpalaces.com. 

Chalé da rainha 
Charlotte
Localizado no Jardim Botânico de 
Kew e aberto nos fins de semana 
durante o verão, este é o local onde  
a família real desfrutava de 
piqueniques e festas de chá, em 
longos passeios pelos jardins 
durante o verão. Construído como 
casa de veraneio e não como 
residência, este é um exemplo 
perfeito da realeza histórica nos 
momentos de diversão e 
relaxamento, por trás das portas 
fechadas.

  

Busto de George III
Veja o rosto de cera de  
George III, criado pela própria 
Madame Tussaud.

 

rainha e duas damas de companhia 
passavam horas fazendo 
"trabalhos femininos" como 
costurar, fiar e tricotar. 

Sala de jantar  
do rei 
Descubra o que alguns  
convidados disseram sobre  
a hospitalidade do rei.

  

Cozinhas Reais  
no Kew
Descubra os ingredientes e 
métodos usados para preparar as 
refeições da mesa real. Entre no 
escritório do funcionário 
responsável pelas cozinhas e 
descubra o que era pedido a cada 
dia no livro de registros que foi 
recriado.

   



Castelo de 
Hillsborough

O Castelo de Hillsborough é uma das mais belas 
propriedades históricas da Irlanda do Norte e 
residência oficial da família real. Com muitas 
histórias para contar e maravilhosos jardins a se 
explorar, o Castelo de Hillsborough é imperdível!
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Planeje a 
visita em 
grupo em 
2016
A mansão e o jardim georgianos 
foram construídos na década 
de 1780 por Wills Hill, primeiro 
marquês de Downshire e foram 
posteriormente reformados 
nos séculos XIX e XX. Hoje é 
um palácio real que funciona 
como a residência da família real 
quando está na Irlanda do Norte 
e é a residência do secretário de 
Estado desde a década de 1970. 
Na visita à casa será possível ver 
os aposentos de Estado, ainda 
em uso atualmente, incluindo 
o majestoso Salão do Trono e a 
elegante Sala de Visitas. 
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Planeje sua visita...

Dicas importantes
  Passeios em grupo pelos jardins: 
escolha uma das quatro rotas pelos 
belos jardins.

  Proporcione mais vantagens para seu 
grupo, reservando algumas de nossas 
ofertas para refeição após o passeio.

  Enquanto trabalhamos para criar um 
novo estacionamento para ônibus e 
carros, o embarque e o desembarque 
de visitantes podem ser feitos no 
fórum, perto da entrada principal.

Tempo recomendado  
para a visita
Duas horas

Visitas guiadas à casa 1 hora 
Visitas guiadas ao jardim 1 hora e 30 minutos 
Acesso ao jardim 1 hora

Horários de funcionamento
Casa 
Visitas à casa e ao jardim com grupos pré-
agendados 
1 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2017

Visitas públicas à casa e ao jardim 
19 de março a 3 de abril: todos os dias 
Abril, maio e junho: finais de semana 
e feriados nacionais 
2 de julho a 4 de setembro: todos os dias 
10 a 25 de setembro: somente feriados

Visitas a cada hora, das 11h às 16h

Acesso ao jardim 
1 de março a 31 de outubro, das 9h30 às 18h 
1 de novembro a 28 de fevereiro, das 9h30 às 16h30

Estacionamento para carros

Entrada principal

Fórum — Ingressos

Estacionamento no parque Forest

Guia de 
acessibilidade
O Castelo de Hillsborough tem 
o prazer de receber todos os 
visitantes e empenha-se para 
garantir que todos tenham uma 
visita proveitosa e agradável. 
Os visitantes portadores de 
necessidades especiais 
cadastrados pagam o ingresso 
integral e os cuidadores entram 
gratuitamente. São permitidos 
cães-guia. A casa possui acesso 
completo para cadeiras de 
rodas.

Os visitantes devem ter em 
mente que, como o terreno dos 
jardins é natural, algumas das 
rotas não são adequadas para 
pessoas que usem cadeiras de 
rodas ou tenham mobilidade 
restrita.

Reservas para 
grupos
As reservas para visitas à  
casa e aos jardins devem  
ser feitas com pelo menos  
48 horas de antecedência,  
e o grupo deve ser de no 
mínimo 20 pessoas. Para 
agendar visitas à casa e aos 
jardins, entre em contato pelo 
telefone 0844 482 7770  
(+44 20 3166 6000 do exterior) 
ou pelo e-mail booking.
confirmations@hrp.org.uk

Estacionamento 
para ônibus
O embarque e o desembarque 
de grupos agendados podem 
ser feitos no fórum. Ainda não 
há estacionamento para ônibus 
ou carros no local.

Ingressos
Visitas guiadas ao jardim ou à casa  

1 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2017 

 Individual Grupo

Adulto  £ 7,50  £ 6,75

Com desconto  £ 5,50 £ 4,95

Criança  £ 5,50 £ 4,95

Família £ 20,00 N/A

 

Acesso exclusivo aos jardins  

1 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2017

 Individual Grupo

Adulto  £ 3,50 £ 3,15

Com desconto  £ 3,50 £ 3,15

Criança  £ 3,50 £ 3,15

Família £ 10 N/A

Visitas combinadas à casa e ao jardim — somente grupos 

1 de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2017

 Individual Grupo

Adulto  N/A £ 12,50

Com desconto  N/A £ 8,90

Criança  N/A £ 8,90
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Castelo e Jardins de 
Hillsborough 
Deleite-se em 98 acres (cerca de 
400 mil m2) de belos jardins, 
criados desde 1780, que oferecem 
um contraste de solos ornamentais, 
bosques tranquilos, sinuosos 
canais e gramados decorados. 
Confira o passeio ao limoeiro, o 
Jardim Granville, o templo de Lady 
Alice, o Local da Sepultura de 
Quaker e uma Casa de Gelo.

   

Cronologia do  
Castelo de 
Hillsborough

1925
A casa é comprada pelo governo 
britânico e doada ao governo da Irlanda 
do Norte a fim de servir como residência 
do novo governador. Hillsborough  
torna-se residência oficial da  
família real. 

1788
A casa que conhecemos como 
Castelo de Hillsborough é 
finalizada. O filho de Wills Hills 
realiza alterações na  
casa durante o final da  
década de 1790.

Década de 1600
Sir Moyses Hill, de Devon, se estabelece 
em Ulster, com propriedades em 
Carrickfergus, Lisburn e Kilwarlin.  
Este último posteriormente fica 
conhecido como Hillsborough, em 
homenagem à família.

1985
É assinado o Acordo anglo-irlan-
dês na Sala de Visitas do Castelo 
de Hillsborough, entre a primei-
ra-ministra Margaret Thatcher 
e o Taoiseach, chefe de Estado 
irlandês, Garret Fitzgerald.

2009
É realizada, no Castelo de 
Hillsborough, a primeira reunião 
entre os dois chefes de Estado, 
Mary McAleese e a rainha 
Elizabeth II.

Visitas guiadas e ideias 
para passeios de um dia
Proporcione um passeio ainda mais 
marcante para seu grupo reservando uma 
visita guiada ou privativa.

Visita aos Jardins
Admire o belíssimo terreno de 
Hillsborough e aprenda sobre a 
história das plantas e das 
paisagens da casa.

Visita à casa
As visitas guiadas levam os grupos 
aos sete aposentos de Estado, 
incluindo a entrada de Estado, a 
Sala de Visitas e o grande Salão do 
Trono. Nas visitas, são contadas 
histórias desse palácio em 
funcionamento, e as visitas podem 
ser personalizadas para melhor 
atender aos interesses e paixões 
do grupo.

*  A casa pode ser visitada apenas  
em grupos.

Vila
Que tal mostrar ao seu grupo 
como essa bela casa e 
propriedade influenciou o 
desenvolvimento da requintada 
vila de Hillsborough? O passeio 
inclui visitas ao fórum e ao forte.

Alimentação
Todas as opções de alimentação 
são para grupos de no mínimo 20 
pessoas e serão servidas em um 
dos grandes e elegantes 
aposentos de Estado, com vista 
para o glorioso jardim. 

Os horários apresentados abaixo 
foram especialmente escolhidos 
tendo em mente os grupos, de 
forma a proporcionar mais 
exclusividade enquanto estiverem 
em Hillsborough. É necessário 
fazer reservas de alimentos e 
bebidas. Aplicam-se restrições 
durante a estação com maior 
movimento.

Deve-se informar o cancelamento 
com 24 horas de antecedência. 
Será cobrado o valor total se o 
cancelamento for feito com menos 
de 24 horas de antecedência.

Chá da manhã ou da tarde 
Antes das 12h ou depois das 16h 
Blends clássicos de chá ou café 
moído na hora, servido com 
scones caseiros acompanhados de 
geleia de morango, creme e 
biscoitos amanteigados  
£ 8,50 por pessoa 

Chá da tarde tradicional 
Depois das 16h  
Uma seleção de bolos, 
minissanduíches, scones caseiros 
com geleia de morango e creme, 
acompanhados por blends 
clássicos de chá de folhas soltas 
ou café moído na hora.   
£ 17,50 por pessoa 

Acrescente uma taça de 
espumante ao chá da tarde  
— £ 25 por pessoa.

Aposentos de 
Estado
Explore os sete aposentos de 
Estado, todos em estilo georgiano 
neoclássico, que expressam o 
caráter pessoal e charmoso de 
Hillsborough e de seus habitantes, 
antigos e atuais. Os grupos podem 
aprender mais detalhes sobre o 
passado político que se 
desenvolveu nesta notável 
propriedade, desde quando era  
residência da família Hill até ser um 
destaque, no século XX, no 
processo de paz irlandês, e agora 
como residência real.

    

 
Hillsborough Faces 
— As faces de 
Hillsborough
Descubra algumas das pessoas 
importantes e comuns que 
visitaram Hillsborough. É uma 
pequena exposição que apresenta 
o lado mais pessoal do castelo, 
desde rainhas a garotos de coral, 
de políticos a lavadores de panelas. 
As imagens ficam à mostra na 
galeria Downshire, o último 
cômodo da rota do visitante.

   



  

 

Contato
Compra de ingressos para 15 ou  
mais pessoas 

T: 0844 482 7770 
E: booking.confirmations@hrp.org.uk 

Saiba mais sobre os palácios 
www.hrp.org.uk

Fale com a equipe da Travel Trade  

T: + 44 (0) 20 3166 6311  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Ligações do exterior 

T: +44 (0) 20 3166 6000

Fotos dos palácios 
http://hrp.newsteam.co.uk 
www.images.hrp.org.uk

Conheça-nos! 
YouTube 
Facebook 
Twitter 
Linked In 
Instagram 

Souvenires e compras 

T: +44 (0) 20 3166 6848  
E: shop@hrp.org.uk 
www.historicroyalpalaces.com

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

Festas e eventos 

T: 0844 482 7780 
Ligações do exterior: +44 (0) 20 3166 6000 
E: events@hrp.org.uk  
www.hrp.org.uk/hireavenue 

Termos e condições

Preços válidos de 1 de março de 2016 a 28 de 
fevereiro de 2017. A Historic Royal Palaces se 
reserva o direito de ajustar os preços durante 
esse período, em razão das circunstâncias.

Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, 
por meio dos principais cartões de crédito 
(exceto Diners Card) e por meio do programa de  
vouchers para agências. 

São consideradas crianças visitantes com idade 
entre 5 e 15 anos. Estudantes com mais de 16 
anos podem ter um desconto no ingresso se 
tiverem a identificação estudantil. Idosos (acima 
de 60 anos) obtêm ingressos com desconto. 

Os grupos de crianças que reservam sessões e 
entradas educativas devem ser acompanhados 

por adultos na proporção de 1 adulto para 
cada 6 crianças (para crianças de até 6 anos) 
e 1 adulto para cada 10 crianças (para crianças 
entre 7 e 16 anos), em todos os palácios. Os 
grupos de crianças reservados com os valores 
padrão devem ser acompanhados por adultos na 
proporção de 1 adulto para cada 15 crianças (a 
partir de 6 anos). 

Deve-se observar que a Historic Royal Palaces 
(HRP) ou qualquer palácio podem alterar, a 
qualquer momento, os horários de entrada e /
ou a disponibilidade de acesso. No caso de 
fechamento de qualquer palácio, os grupos que 
pagaram com antecedência serão reembolsados 
na totalidade, mas nem a HRP assim como 
nenhum palácio será responsável por qualquer 
perda consequente de tal fechamento. A HRP ou 
qualquer palácio se reservam o direito de fechar 

ao público o acesso a qualquer rota, cômodo ou 
área dentro de um palácio ou em seu terreno, 
sem prévia notificação.

Embora todo o cuidado seja tomado na 
produção deste manual, a HRP assim como 
nenhum palácio podem ser considerados 
responsáveis por qualquer informação errada ou 
alterada posteriormente.

Materiais de apoio (em geral, disponíveis sem 
custo), como folhetos e imagens, são de direitos 
autorais da Coroa e devem ser utilizados 
apenas para os fins declarados e não podem ser 
alterados de nenhuma forma, sem autorização 
prévia por escrito da HRP.

A Historic Royal Palaces é uma instituição de 
caridade registrada (número 1068852) 

Socialize  
conosco!
A Historic Royal Palaces oferece ainda mais 
formas de você ficar sabendo das últimas 
atualizações e de participar de conversas 
sobre o passado, presente e futuro de nossos 
palácios, sobre nosso trabalho e sobre as 
visitas em grupo. 

Faça parte de nossas comunidades on-line...
Para saber mais sobre história, eventos futuros, acessos aos 
bastidores dos palácios e sobre as pessoas que contam as 
histórias, curta nossa página no Facebook, siga-nos no  
Twitter, junte-se ao nosso grupo no LinkedIn e assista  
aos nossos vídeos no YouTube.
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