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Foco da Fanfare:
A sabedoria das princesas: Caroline, Augusta, 
Charlotte e a formação do mundo moderno

Novidade no Palácio de Kensington para 2017, a exposição 
A sabedoria das princesas explora a história das admiráveis 
princesas de origem alemã Caroline de Ansbach, Augusta de 
Saxe-Gota, e Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, que se casaram 
com membros da família real britânica no século XVIII.

dança aos palácios; e apoiaram a 
indústria, o comércio e as ambições 
imperiais.

A exposição trará ilustrações e obras 
de arte, muitas delas pertencentes a 
essas mulheres e suas famílias, 
incluindo obras de renomados 
artistas do século XVIII, como Johan 
Zoffany, Jean-Étienne Liotard e 
Benjamin West.

A exposição é um trabalho de 
colaboração entre a Historic Royal 
Palaces e o Yale Center for British 
Art (YCBA). Ela ocorrerá no Palácio 
de Kensington, de 22 de junho a 12 
de novembro de 2017, e no YCBA de 
2 de fevereiro a 30 de abril de 2017.

As princesas Caroline e Charlotte se 
tornaram rainhas consortes, esposas 
do rei, respectivamente dos reis 
George II e George III; e a princesa 
Augusta, esposa do herdeiro real da 
Grã-Bretanha e mãe do futuro rei.

Com abrangentes interesses 
intelectuais, sociais e políticos, 
Caroline, Augusta e Charlotte 
ajudaram, cada uma a seu modo 
único, na formação da cultura da 
corte e da época em que viveram, 
criando um longevo legado.

Elas defenderam alguns dos maiores 
pensadores, cientistas e arquitetos 

da época; levaram 
arte, música e 

Notícias mais recentes:
Lembranças de Diana

Poucas pessoas no mundo causaram o mesmo impacto que 
Diana, Princesa de Gales. O ano de 2017 marca o 20º aniversário 
de sua morte, em 1997, e a Historic Royal Palaces celebra sua 
vida com a nova exposição e o jardim comemorativo, a serem 
apresentados no Palácio de Kensington no próximo ano.

O Palácio de Kensington foi um lugar 
de relevância única na vida de Diana, 
Princesa de Gales. Além de ter sido 
sua moradia desde 1981, foi o lugar 
onde ela realizou festas para diversas 
instituições de caridade nos 
Aposentos de Estado do rei e no 
Orangery. O palácio serviu como 
                         cenário de um 
                           tributo mundial por  
                              sua morte em 1997.

Junto com a nova exposição e o 
jardim, haverá uma programação de 
palestras e eventos explorando o 
longo legado da Princesa Diana. Os 
organizadores de grupos e agentes 
de viagens podem registrar seu 
interesse com a equipe de vendas 
para obter mais informações e 
efetuar reservas.



Neste inverno, o Palácio de Hampton Court traz uma enorme 
variedade de atividades de grupo para você explorar e curtir. 
Comida, festa e muita diversão esperam por você, tendo 
como cenário esta gloriosa e histórica residência real.

Planejamento antecipado: 
O inverno está chegando ao Palácio de 
Hampton Court

A Pista de Patinação do Palácio de 
Hampton Court está de volta para mais 
uma temporada de diversão no gelo. 
Coloque seu protetor de orelha, suas 
luvas e seus patins, e venha aproveitar 
as paisagens deste magnífico palácio 
que já serviu de residência para 
Henrique VIII. De 9 a 11 de dezembro, o 
Festival Gastronômico da BBC retorna 
ao local, oferecendo a oportunidade de 
fazer um agrado para quem você ama 
ou até a você mesmo!

De 21 de dezembro a 1º de janeiro 
(exceto os dias 24 a 26 de dezembro), 
volte no tempo para o período da 
Inglaterra elisabetana. Uma verdadeira 
imersão no mundo dos Tudors e uma 
experiência de entretenimento digna 
da realeza. Repleta de bobos da corte, 

música, dança e culinária, uma experiência 
com cortesãos e artistas vai entreter o 
magnífico público sob as diferentes 
perspectivas da Rainha Elizabeth I em 
diferentes fases de sua vida.

Planejamento antecipado:
Natal digno de uma rainha no Palácio de 
Kensington

Neste Natal, os grupos que visitarem o Palácio de 
Kensington serão transportados no tempo para a era 
vitoriana, a verdadeira origem do Natal como o 
conhecemos hoje.

No palácio onde cresceu a Princesa 
Vitória, paisagens, sons, aromas e 
sabores de uma tradicional 
comemoração vitoriana ganham vida 
com uma série de palestras, além de 
músicas, comes e bebes da estação.

Durante toda a temporada, o palácio 
e o jardim serão decorados à melhor 
moda Yule, com decorações 
inspiradas no período. Você poderá 
degustar as delícias culinárias da era 
vitoriana no café do Palácio de 
Kensington, que abre seu espaço para 
uma celebração especial dos 
principais sabores da temporada, 
incluindo mulled wine (vinho quente) 
e, é claro, mince pies (tradicionais 

tortinhas inglesas de frutas secas). E 
para levar o espírito natalino até 2017, 
em determinados dias teremos 
música ao vivo para que os visitantes 
possam explorar a riqueza histórica 
das canções natalinas que 
conhecemos e amamos até hoje.

Quer jeito melhor de celebrar a 
temporada de festas de fim de ano do 
que ser levado à era que nos trouxe o 
espírito do Natal, os presentes e o 
entretenimento ao público?



Eventos durante o dia para grupos
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Todos os dias – Joias da Coroa
Para evitar longas filas de espera 
para ver as fabulosas joias, planeje 
sua visita para o período da manhã. 
A Torre de Londres abre às 9h 
de terça a sábado, e às 10h aos 
domingos e segundas.

Férias de verão de última hora
Conquista
Todos os dias até 21 de outubro
Experimente viver os tempos 
emocionantes da Idade Média, 
quando cavaleiros, soldados e 
camponeses lutavam para dominar 
a Torre, a maior fortaleza do reino! 
Você lutará a favor ou contra o rei?

Todos os dias – Jardim Mágico
No novo jardim infantil interativo no 
Tudor Tiltyard de Henrique VIII, as 
crianças observarão que todos os 
elementos podem ser usados para 
montar, balançar e se esconder, 
tudo isso sem perder o espírito de 
esportes e festividades dos Tudors.

Férias de verão de última hora
A Imperatriz e o Jardineiro 
Até 4 de setembro
Esquecidas por mais de 200 anos 
no museu Hermitage, em São 
Petersburgo, as pinturas em aquarela 
da propriedade de Hampton Court, 
feitas por John Spyers, assistente 
de Lancelot Capability Brown, 
estarão em exibição para marcar 
o tricentenário do nascimento de 
Brown.

Henrique VIII floral
Até outubro
Conheça Henrique VIII em uma 
representação em 3D de 3 
metros de altura na Broad 
Walk em East Gardens. 

Usando milhares de plantas para 
formar um jardim elaborado, esse 
elemento central será a reconstrução 
de um elaborado jardim Vitoriano 
e Eduardiano, pelo qual o palácio 
se tornou conhecido logo após sua 
abertura pública pela rainha Vitória 
em 1838.

Festival da Boa Gastronomia da BBC  
De 27 a 29 de agosto 
De volta pelo terceiro ano, o festival 
acontece no East Front Gardens e 
está incluído no ingresso do palácio. 
Permita que o seu grupo saboreie as 
delícias dos vários stands e outlets, 
um complemento conveniente para o 
seu passeio.

Passeios e palestras históricos do 
jardim 
De setembro a dezembro
Um conjunto de palestras e passeios 
desenvolvido para grupos com 
interesse nos jardins. Preços e outras 

informações podem ser obtidos 
mediante solicitação à 
equipe de vendas.

Outono/Inverno
Tours fantasmas  

De 31 de outubro a 
fevereiro de 2017 
Sextas e domingos

Ouça histórias de 
arrepiar dos antigos 
residentes na atmosfera 

inigualável dos 
aposentos de Estado 

de Henrique VIII, 
incluindo os pátios e 

          as galerias ao anoitecer - 
         £ 27,50 por pessoa ou 

Conquista de verão 
De 18 de julho a 4 de setembro
Além disso, assista a batalhas 
individuais de cavaleiros em 
suas armaduras! O seu campeão 
conquistará a Torre ou será 
derrotado? Torça pelos invasores ou 
pelos defensores enquanto a disputa 
acirrada acontece!

Quebra-cabeças histórico 
25 de julho e 12 de agosto
Essa trilha interativa para famílias 
misturou as histórias da Torre. Você 
consegue arrumá-las novamente? 
Conheça personagens do passado, 
manuseie objetos e procure pistas. 
Você consegue conectar os pontos 
enquanto explora 1000 anos de 
história?

Outono de 2016
A posse dos Condestáveis 
3, 4, 5 de outubro
Observe que o evento da posse do 
160º Condestável da Torre resultará no 
fechamento antecipado do local, com 
última entrada às 14h30 para esse 

evento particular.

Inverno de 2016/17
Novidade! A história ao seu 

alcance a partir de 27 de 
dezembro
Conheça a história das 
pessoas que trabalhavam 
na Torre e em suas proximidades 
na nova exposição Torre 

Branca da Royal Armouries. 
Saiba mais sobre suas 

vidas e descubra como 
era o trabalho nessa 
ilustre fortaleza.

http://www.hrp.org.uk
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Moda na realeza; renovada – Todos 
os dias
Uma exposição totalmente renovada 
destacando uma nova seleção de 
vestidos e acessórios do armário da 
rainha, da princesa Margaret e de 
Diana, Princesa de Gales.

Férias de verão de última hora
Passeios históricos dos Jardins – 
segundas, quartas e sextas – até 
setembro
Acompanhe um de nossos 
voluntários especialistas em um 
passeio sobre a história dos jardins e 
saiba mais sobre as transformações 
recentes dos jardins do palácio e sua 
rica história. Disponível para grupos 
privados mediante solicitação, 
máximo de 20 pessoas por passeio.

Outono/Inverno 
Natal vitoriano 
de 3 de dezembro a 1º de janeiro 
de 2017
Junte-se a nós para um Natal 
vitoriano no Palácio de 
Kensington e 
aproveite a beleza 
das decorações da 
temporada espalhadas 
pelo palácio e seus 
jardins a partir de 3 de 
dezembro, com uma 
programação de 
palestras, visitas especiais e 
comes e bebes da estação 
de 27 de dezembro a 1º 
de janeiro.
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Palestras sobre a história oculta 
– Todos os dias
Junte-se aos nossos especialistas às 
11h30 para uma breve introdução à 
incrível história deste edifício dramático

O passado em suas mãos – Todos 
os dias
Experimente a emoção de tocar em 
uma autêntica peça histórica com 
suas próprias mãos e aprenda mais 
sobre a coleção com um especialista.

Ano todo
Visitas pelo palácio – Todos os dias
Aceitamos grupos pré-agendados de 
20 ou mais pessoas durante o ano 
todo. Para agendar sua visita, entre 
em contato com a Central de 
Atendimento pelo telefone 
+44 (0) 20 3166 6000.

Hillsborough Faces (As faces de 
Hillsborough) – Todos os dias
Ao acompanhar o passeio guiado dos 
lindos aposentos de Estado, os 
visitantes podem conhecer algumas 
das pessoas, conhecidas ou não, que 
visitaram nossa exposição especial de 
fotografia.

Temporada de verão 
Até 25 de setembro
A residência oficial da família real será 
aberta para o público participar 
novamente das nossos passeios 

guiados por especialistas. Os 
grupos devem reservar a visita à 
casa com antecedência.

Noites de inverno ao som de 
corais natalinos
Junte-se a nós nas 
mágicas noites de 
corais natalinos nos 
aposentos de 
Estado. Registre seu 
interesse com a 
equipe de vendas.

Passeios guiados para grupos 
Os grupos podem reservar um 
passeio guiado com os nossos 
especialistas em trajes típicos por 
apenas £6 por pessoa. Descubra 
a vida pessoal da família real de 
George III e visite as cozinhas 
reais, uma cápsula do tempo da 
história da gastronomia do início 
do século XIX.

Gastronomia da era georgiana 
23 e 24 de julho, 6 e 7 de 
agosto, 17 e 18 de setembro e 
1 e 2 de outubro
Experimente as maravilhas e 
os aromas da culinária da era 
georgiana. As Cozinhas Reais 
ganham vida em uma recriação 
do alvoroço dos cozinheiros e sua 
equipe de ajudantes de 1789. 

Hillsborough Castle

£ 1.200,00 + impostos para grupos 
particulares mediante agendamento. 
Para mais informações, entre em 
contato com a equipe de vendas.

Pista de patinação no gelo no 
Palácio de Hampton Court
Temporada de inverno
Dezembro de 2016
Coloque seu protetor de orelha, 
suas luvas e seus patins, e venha 
aproveitar as paisagens deste 
magnífico palácio que já serviu de 
residência para Henrique VIII.

Festival Gastronômico da BBC
De 9 a 11 de dezembro
O festival da temporada retorna 
ao palácio, um lugar perfeito para 
encontrar presentes para quem 
você ama ou até para você mesmo! 
Incluído no ingresso do palácio.

O Natal elisabetano
De 21 de dezembro a 1º de janeiro
(exceto de 24 a 26 de dezembro)

Volte no tempo para o período da 
Inglaterra elisabetana e faça uma 

verdadeira imersão no mundo 
dos Tudors. Repleta de bobos 

da corte, música, dança e 
culinária, uma experiência 
com cortesãos e artistas 
para entreter o magnífico 

público.

Todos os eventos estão sujeitos 
a alterações e estarão corretos 
no momento da impressão.

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


Visitas particulares:
Bastidores do Palácio de Hampton Court

A família real pode ter deixado Hampton Court 
em 1737, mas o palácio e seus aposentos logo 
encontraram outra finalidade.

A partir da década de 1760, o palácio 
foi dividido para receber e beneficiar 
residentes, presenteados com 
acomodações gratuitas por 
excelência em serviços prestados à 
Coroa ou ao país. Eles viveram, 
muitas vezes com seus próprios 
serviçais domésticos, nos aposentos 
acima, abaixo ou ao redor dos 
aposentos de Estado.

Novidade!
Grupos pequenos de 12 a 15 
visitantes agora podem voltar ao 
passado para explorar histórias 
esquecidas desses residentes na 
visita privativa de “Graça e 
elegância”. Essa visita guiada íntima 
de uma hora e meia de duração 
desvendará os contos de homens e 
mulheres que viveram nos aposentos 
um dia habitados por Reis e Rainhas 
da Inglaterra. Esses espaços 
abandonados normalmente não 
estão abertos à visitação do público, 
e oferecem uma perspectiva 
exclusiva da vida em um dos mais 
espetaculares palácios já construídos! 
A visita deve ser agendada com 
antecedência e custa £ 50,00 + 
impostos por pessoa.
groupsandtraveltrade@hrp.org. 
+44 (0)20 3166 6311

Não esqueça!
O Hampton Court oferece visitas 
guiadas ao palácio e aos jardins 
durante o ano todo, perfeitas para 
grupos de até 50 pessoas. Trata-se 
de uma visita completa, conduzida 
por um de nossos guias certificados, 
e pode ser personalizada de acordo 
com os interesses dos visitantes. 
Preços a partir de £ 132,00 por grupo 
para uma visita de uma hora e meia, 
e visitas personalizadas ou nos 
idiomas francês, alemão e italiano 
também estão disponíveis mediante 
solicitação.

“explore as histórias esquecidas 
desses residentes numa visita 
privativa de Graça e elegância.”

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


Notícias mais recentes:
O passado em suas mãos na Banqueting House

A melhor maneira de aprender sobre o passado é interagindo 
com ele. Por isso, a Banqueting House oferece aos seus 
visitantes a chance de colocar as mãos na massa e explorar 
a longa e diversificada história da impressionante construção 
e do magnífico Palácio de Whitehall que um dia a cercava.

O passado em suas mãos é uma 
estação onde você pode manusear 
objetos no Salão Principal, com 
a ajuda de nossos voluntários 
especializados e entusiasmados. Ela 
consiste de oito artefatos fascinantes 
que representam cada capítulo 
da história do palácio, incluindo 
fragmentos de vasos da era Tudor 
escavados em Whitehall, uma moeda 
de Charles I, e parte dos materiais 
originais usados na construção da 
Banqueting House.

Isso oferece aos visitantes a 
oportunidade única de ter a emoção 
de tocar em uma autêntica peça 
histórica com suas próprias mãos 
e aprender mais sobre a coleção 

com um especialista. Venha 
descobrir por conta própria esses 
fragmentos de antiguidades que, 
junto com a própria Banqueting 
House, sobreviveram ao incêndio 
que destruiu Whitehall e desafiou o 
tempo.

O passado em suas mãos 
permanecerá em exposição todos 
os finais de semana e diariamente 
durante as férias escolares de 2016 
das 11h às 13h no Salão Principal.

“uma oportunidade única de ter a 
emoção de tocar em uma autêntica peça 
histórica com suas próprias mãos”



Conservação: 
Nova apresentação dos aposentos de 
Estado do rei

A área da Galeria do Rei, construída 
por Sir Christopher Wren para o Rei 
William III em 1695, foi amplamente 
usada por George II e pela Rainha 
Caroline na década de 1720. A 
restauração de William Kent da 
gloriosa decoração em vermelho e 
branco da década de 1720 teve 

início na década de 1990, sendo 
continuada nas Escadarias do Rei e 
seus Aposentos Privativos em 
2013/2014.

De setembro de 2016 ao final de 
janeiro de 2017, continuaremos a 
reapresentação da obra no Salão da 

Os Aposentos de Estado do Rei no Palácio de 
Kensington são espaços de extrema importância 
histórica sob os cuidados da Historic Royal Palaces. 
Esses aposentos excepcionais são o orgulho do palácio 
e estão abertos ao público desde 1899.

Cúpula, na Sala de Visitas, na Câmara 
do Conselho e no Armário da Rainha 
Caroline. Isso inclui a restauração dos 
painéis, apresentação de candelabros 
da Sala de Visitas que passaram por 
estudos históricos, a instalação de 
revestimento de carvalho nos pisos e 
a interpretação do Armário da 
Rainha Caroline para uma 
representação mais fidedigna da 
relevância desse aposento como um 
grande tesouro de miniaturas e 
gravuras.

Para possibilitar esse trabalho, 
todos os aposentos, exceto a 
Escadaria Real, e os Aposentos 
Privativos e Comuns estarão 
fechados para o público de 5 de 
setembro a 19 de dezembro de 
2016, e parte da Sala de Visitas 
permanecerá fechada durante o 
mês de janeiro. Esperamos que 
você possa aproveitar uma 
visita aos aposentos recém-
restaurados a partir de fevereiro 
de 2017.



Você não pode perder a 
representação floral de 3 metros 
de altura de Henrique VIII, que nos 
presenteia com sua ilustre presença 
na Broad Walk em East Gardens de 

junho a outubro!

Mais informações sobre 
agendamento pelo e-mail
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Precisa de ajuda?
Compre ingressos 
T: 0844 482 7770 / +44 (0) 20 3166 6000 
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

Tire suas dúvidas! 
T: + 44 (0) 20 3166 6311 or  
E: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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

Terapia das compras! Souvenirs e compras 
W: www.historicroyalpalaces.com 
T: Pedido pelo correio 
+44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Presentes corporativos 
+44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Socialize conosco!

Observação final:
O Ano do Jardim continua...

Em 2016, no Palácio de Hampton Court, presenciamos a 
estreia da nossa prestigiada exposição Jardim Mágico e da 
nossa nova exposição temporária A Imperatriz e o Jardineiro, 
uma espetacular coleção de ilustrações do século XVIII 
representando o palácio e seus arredores, que permanecerá 
aberta ao público até 4 de setembro.

Em agosto, o popular Festival de 
Boa Gastronomia da BBC retorna 
aos jardins. De 27 a 29 de agosto, 
visitantes desvendam uma deliciosa 
seleção de produtos de fabricantes 
locais – uma linha espetacular 
assinada por grandes chefs –, muito 
entretenimento para a família e 
sensacionais apresentações de 
música ao vivo.

A Historic Royal Palaces é 
a instituição de caridade 
que cuida dos seguintes 
monumentos:

Torre de Londres 
Palácio Hampton Court 
Banqueting House 
Palácio Kensington 
Palácio Kew 
Castelo de Hillsborough

Ajudamos todos a explorarem 
a história de como monarcas 
e outras pessoas moldaram 
a sociedade, em alguns 
dos melhores lugares já 
construídos.

Arrecadamos todos os nossos 
próprios fundos e dependemos 
do apoio dos nossos 
visitantes, membros, doadores, 
patrocinadores e voluntários.
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