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Foco da Fanfare:
Diana: uma história de moda

Poucas pessoas no mundo causaram o mesmo impacto 
que Diana, Princesa de Gales. Desde sua primeira aparição 
pública em 1981, ela cativou a atenção do mundo como 
uma princesa, que criou tendências e que era uma 
apaixonada defensora da caridade.

compromissos reais, tudo o que 
Diana vestiu foi minuciosamente 
analisado e a exposição investigará a 
forma como ela se comportou 
perante os olhos do público do alto 
de sua posição privilegiada: 
aprendendo a usar sua imagem para 
defender as causas com as quais ela 
se preocupava.

“Diana: uma história de moda” 
reunirá uma extraordinária coleção 
de roupas, desde os glamourosos 
vestidos de noite, usados em 

Vinte anos após sua morte, uma nova 
exposição e um jardim temporário 
para celebrar sua vida serão abertos 
no Palácio de Kensington, que foi sua 
residência por mais de 15 anos.

Com abertura no dia 24 de fevereiro, 
a exibição “Diana: uma história de 
moda”, traça a evolução do estilo da 
princesa, das roupas recatadas e 
românticas das primeiras aparições 
públicas até o glamour, elegância e 
confiança de fases posteriores de sua 
vida. Desde seus primeiros 

compromissos na década de 80, até 
os trajes chiques de Catherine Walker 
que compunham o “guarda-roupa de 
trabalho” de Diana na década de 90. 
Os destaques incluem a blusa rosa 
pálido da dupla de estilistas David e 
Elizabeth Emanuel usada no retrato 
de noivado de Diana em 1981 e o 
vestido de veludo azul de Victor 
Edelstein, usado na Casa Branca 
quando a Princesa dançou com 
John Travolta.

Enquanto vivia no Palácio de 
Kensington, a Princesa admirava as 
constantes mudanças dos arranjos 
florais no histórico Jardim Submerso 
e, muitas vezes, falava com os 
jardineiros que cuidavam do local. 
Em 2017, os jardineiros dedicarão à 
princesa as novas plantas do jardim, 
criando um Jardim Branco especial 
para a primavera e o verão. 
Complementando a exibição do 
palácio, “Diana: uma história de 
moda”, o jardim receberá flores e 
folhagens inspirados pelas memórias 
da vida, imagem e estilo da Princesa.

Diana: uma história de 
moda está incluída no 
ingresso do palácio.
Agende o horário de entrada de seu grupo para 
que ninguém se decepcione.



A Historic Royal Palaces tem o prazer de confirmar que a 
querida Florimania retornará ao Palácio de Hampton Court 
durante o fim de semana do Dia das Mães, de 24 a 26 de 
março de 2017.

Planejamento antecipado: 
Florimania no Palácio de Hampton Court

Mais uma vez, os belos interiores dessa 
construção histórica ganharão vida 
com vibrantes arranjos florais e os 
doces aromas da primavera.

A exposição de 2017 explorará o tema 
de mulheres reais, inspirando-se em 
algumas das rainhas mais apaixonadas 

por jardins da história, como a 
rainha Maria II e sua coleção de 
plantas exóticas no Palácio de 
Hampton Court, Maria 

Antonieta e os jardins de 
Versailles, rainha 
Charlotte em Kew 
e muitos mais! 

Como sempre, os 
especialistas da 

Associação Nacional 

Notícias mais recentes:
Grupo da Historic Royal Palaces 
Melhorias nas vendas de ingressos

O próximo ano trará novas e fantásticas melhorias para nosso 
sistema de emissão de ingressos e entrada entre os palácios. 
As reservas on-line para grupos estarão disponíveis pelo nosso 
site, www.hrp.org.uk, a partir do início de 2017, começando 
com a Torre de Londres e o Palácio de Hampton Court.

Usando este método mais rápido e 
mais eficiente, os organizadores de 
grupos poderão adquirir os ingressos 
antecipadamente assim que tiverem 
a contagem final de visitantes. A 
reserva on-line gera um e-mail de 
confirmação que deve ser impresso 
e trocado pelos ingressos nas 
bilheterias exclusivas para grupos. 
Os grupos que optarem por esse tipo 
de reserva se beneficiarão de preços 
com desconto para todo o grupo.

Estamos trabalhando em nossa 
página de login para reservas B2B 
para clientes de contas comerciais, 
que também será lançada em 2017. 

A vantagem é que nossos parceiros 
poderão fazer reservas para os 
palácios 24 horas por dia, 7 dias por 
semana. Além disso, a reserva feita 
pelo login gerará um e-ticket que 
poderá ser apresentado para 
digitalização diretamente nas entradas 
dos palácios, eliminando a 
necessidade de trocas de vouchers 
nas bilheterias exclusivas para 
grupos. Esse processo permitirá 
que nossos parceiros 
tenham acesso seguro 
ao nosso inventário, 
facilitará a 
administração e o 
faturamento, e agilizará 
o processo de entrada.

das Sociedades de Arranjos Florais, a 
organização por trás dos belos 
arranjos, estarão à disposição para 
dar demonstrações e fornecer 
informações extras para os visitantes.

Após apreciar as flores dentro do 
palácio, os 60 acres de belíssimos 
jardins aguardam pelos grupos: da 
perfeita ordem e simetria do Jardim 
Particular ao labirinto mais antigo 
(e mais famoso) do mundo. Passeie 
entre as fontes, estátuas e florações 
da primavera dos jardins onde os 
monarcas e seus cortesãos 
costumavam passear, e vivencie as 
vistosas paisagens criadas por 
alguns dos melhores jardineiros da 

história britânica.

www.hrp.org.uk


Planejamento antecipado: 
Arsenal em ação

A partir de janeiro de 2017, o último andar da Torre Branca da 
Torre de Londres será mais uma vez transformado em uma 
nova experiência para os visitantes. Em parceria com a Royal 
Armouries, a exposição Arsenal em ação oferecerá uma 
experiência permanente para famílias dentro de seis zonas.

Cada zona será representada por um 
personagem diferente que revelará 
elementos da longa história da Torre. 
Em exposições interativas que 
utilizam uma combinação de objetos 
históricos, elementos audiovisuais 
e as mãos, os visitantes serão 
guiados através das várias zonas 
percorrendo os mil anos de armas 
e armaduras na Torre.

Os visitantes são convidados a se 
colocar no lugar de pessoas 
habilidosas que viveram e 
trabalharam aqui e testar suas 
próprias habilidades. Toda a 
interpretação contemplará os 
diferentes grupos etários, haverá 
ainda um ratinho para o público mais 
jovem conhecer!

Uma área de introdução contará com 
um diorama da Torre, onde o visitante 
será apresentado aos seis personagens 
principais e às zonas. Cada zona 
retratará uma era e uma personalidade 
diferente, do mestre canteiro 
normando ao cavaleiro das Guerras 
Napoleônicas. Sinta a força necessária 
para puxar um arco longo ou trabalhar 
contra o relógio para preparar a peça 
de artilharia para o disparo!

Toda a interpretação 
contemplará os diferentes 
grupos etários, haverá ainda 
um ratinho para o público 

mais jovem conhecer!

Email: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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


proximidades na nova exposição 
Torre Branca da Royal Armouries. 
Saiba mais sobre suas vidas e suas 
origens e descubra como era o seu 
trabalho nessa ilustre fortaleza.

VERÃO 2017
Quebra-cabeças histórico
Maio - Agosto
Conheça personagens do passado 
nesta trilha direcionada às famílias. 
Manipule objetos e procure pistas 
para ligar as peças e revelar mil anos 
de história

Festival familiar medieval
Feriado nacional - início de maio
Testemunhe a pompa e a ostentação 
da coroação de Margarida de Anjou 
em 1445, período em que a jovem 
rainha habitou a Torre. Um evento 
repleto de diversão, o Festival 
familiar medieval agradará a todas as 
idades e interesses, oferecendo uma 
grande variedade de atividades e 
interpretação ao vivo.

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 INVERNO DE 
ÚLTIMA HORA
A vida no Palácio Medieval
31 de outubro - 23 de dezembro e a 
partir de 2 de janeiro
Junte-se aos cavaleiros e damas da 
corte do rei Eduardo para celebrar, 
trabalhar, conspirar e passar o tempo 
no verdadeiro estilo medieval.

Novidade! Arsenal em ação
a partir de 27 de dezembro
Conheça a história das pessoas que 
trabalhavam na Torre e em suas 

Eventos durante o dia para grupos
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TODOS OS DIAS 
A galeria de arte Cumberland
Descubra as magníficas obras de arte 
da Coleção Real na Galeria de arte 
Cumberland no Palácio de Hampton 
Court. A galeria ocupa um conjunto 
maravilhosamente restaurado de 
quartos projetados por William Kent 
para o Duque de Cumberland, o filho 
favorito de George I. 

FÉRIAS DE INVERNO DE 
ÚLTIMA HORA
Tours fantasmas
31 de outubro - fevereiro 
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 £ 1.200,00 + 
impostos para grupos particulares 
mediante agendamento. Para mais 
informações, entre em contato com 
a equipe de vendas.

Patinação no gelo
8 de novembro - 8 de janeiro
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. Reserve seus ingressos 
no endereço 
www.hamptoncourtpalaceicerink.co.uk

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.

INÍCIO DE 2017
Florimania
24-26 de março
Mais uma vez, os belos interiores do 
Palácio de Hampton Court ganharão 
vida com vibrantes arranjos florais e 
os doces aromas da primavera. 

VERÃO 2017
Jardins do Palácio de 
Hampton Court
Os belos jardins ganham vida no 
verão. Os visitantes podem desfrutar 
de um passeio de charabanc 
tradicional pelo East Front Gardens, 
tomar sol nas espreguiçadeiras ou 

receber dicas de jardinagem no 
Gardeners’ Hut.

http://www.hrp.org.uk
http://www.hamptoncourtpalaceicerink.co.uk
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TODOS OS DIAS
(sujeito à disponibilidade)
Hidden history talks. (Palestras 
sobre a história oculta)
Junte-se aos nossos especialistas às 
11h30 para uma breve introdução à 
incrível história deste edifício dramático

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

TODOS OS DIAS
Passeios pelos castelos
Aceitamos grupos pré-agendados 
de 20 ou mais pessoas durante o 
ano todo. Para agendar sua visita, 
entre em contato pelo telefone
+44 (0) 28 92681376.

Rostos de Hillsborough
Ao acompanhar o passeio guiado dos 
lindos aposentos de Estado, os 
visitantes podem conhecer algumas 
das pessoas, conhecidas ou não, que 
visitaram o Castelo de Hillsborough 
durante nossa exposição especial de 
fotografia.

VERÃO 2017 
De 6 de abril a 30 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.

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

AbERTuRA - VERÃO DE 2017
1 de abril - 1 de outubro
As datas de abertura do verão já 
estão confirmadas neste palácio 
georgiano privado. Agende 
previamente o horário do seu grupo 
ao reservar a sua visita aos Jardins 
de Kew. O palácio está 
incluído no ingresso 
dos jardins.

Hillsborough Castle

RHS Hampton Court Palace Mostra 
de Flores
4-9 de julho
A maior mostra de flores do mundo 
está de volta ao Home Park.

Campeonato de justas
Julho
Os terrenos do Palácio de Hampton 
Court ressoarão com o som dos 
cascos dos cavalos de carga e o 
choque do metal frio! Recriando 
toda a pompa e circunstância de 
um suntuoso entretenimento da 
corte, os visitantes mergulharão nas 
paisagens, cheiros e sons da corte 
dos Tudor.

bbC Good Food Festival
Feriado nacional - agosto
De volta pelo quarto 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.

FÉRIAS DE INVERNO DE 
ÚLTIMA HORA
Natal vitoriano 
26 de novembro - 2 de janeiro
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, música, visitas especiais 
e comes e bebes da estação. 

INÍCIO DE 2017
Novidade! Diana: uma história de 
moda a partir de 24 de fevereiro
Acompanhe a evolução do estilo de 
Diana, das roupas recatadas e 
românticas das primeiras 
aparições públicas até o 
glamour, elegância e confiança 
de fases posteriores de sua vida. 

VERÃO 2017
Novidade! A sabedoria das 
princesas: Caroline, Augusta, 
Charlotte e a formação do 
mundo moderno
22 de junho - 
12 de novembro
Explore a história de três 
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.

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


Notícias mais recentes: 
Da equipe da Travel Trade

O departamento da Travel Trade tem trabalhado arduamente para 
deixar tudo pronto e receber nossos clientes em 2017. Com o 
novíssimo Guia para visitas em grupo, agora é o momento perfeito 
para entrar em contato conosco e conversar sobre suas necessidades.

A versão digital do guia pode ser 
acessada on-line em vários idiomas 
na seção de grupos do site 
www.hrp.org.uk. Caso precise de 
uma cópia impressa, você também 
pode nos contatar pelo e-mail 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
para fazer seu pedido (disponível 
apenas em inglês).

Com a proximidade do ano novo, 
nossa equipe recebe um novo rosto! 
Temos o prazer de dar as boas-vindas 
à nossa nova Gerente de Vendas, 
Marta Barberini. Marta junta-se à 
Historic Royal Palaces trazendo uma 
vasta experiência no setor de 
viagens e Palácios Reais. Ela terá 
muito interesse em trabalhar com 
nossos clientes de operadoras de 
turismo e organizadores de 
viagens de grupos, com foco 
específico nos mercados 
europeu e sul-americano.

Se tiver dúvidas, contate-a pelo e-mail 
marta.barberini@hrp.org.uk

Com a proximidade 
do ano novo, temos 
o prazer de dar 
as boas-vindas 
à nossa nova 
Gerente de Vendas, 
Marta Barberini.

www.hrp.org.uk
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Essa primavera no Palácio de Hampton Court, 
apresentamos nosso guia digital para visitante que 
fornecerá uma maneira simples, atraente e moderna 
de explorar nosso magnífico palácio.

O novo e inédito guia de áudio está 
na vanguarda da tecnologia e seu 
design intuitivo facilita a utilização, 
mesmo para o visitante com menos 
conhecimento tecnológico.

Além das histórias sobre o palácio, o 
novo guia também inclui um mapa e 
informações de planejamento de 
visitas para que os visitantes possam 
facilmente encontrar rotas, o que ver 
e fazer, banheiros, cafés e lojas em um 
só lugar.

Os novos guias substituirão os atuais 
guias de áudio, mas continuarão a 
ser gratuitos para todos os visitantes 
do palácio. Eles estarão disponíveis 
nos seguintes idiomas: francês, 
espanhol, alemão, italiano, holandês, 
coreano, japonês e russo. Após o 
sucesso do lançamento no Palácio 
de Hampton Court, os guias digitais 
para visitantes serão lançados para a 
Torre de Londres no final do ano.

Notícias mais recentes: 
Em breve no Palácio de Hampton Court! 
Os novos guias digitais para visitantes

Os novos guias estarão disponíveis 
em francês, espanhol, alemão, 
italiano, holandês, coreano, japonês 
e russo.

Email: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk
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Para assinalar a assinatura
de uma nova parceria de 
patrocínio entre a Historic 
Royal Palaces e a House of 
Fraser para restaurar o 
Grande pagode em Kew, 
personalidades civis e 
convidados da China e do 
Reino Unido se reuniram para 
receber o Monge Mestre de 
Nanjing em Kew para realizar 
uma cerimônia de bênção 
tradicional, um evento que 
foi saudado como um 
símbolo da cooperação 
cultural anglo-chinesa.

O Grande pagode foi projetado no 
século XVIII pelo arquiteto inglês 
Sir William Chambers para a família 
real. Chambers visitou a China duas 
vezes e se inspirou em suas 
construções. O design do Grande 
pagode foi influenciado por desenhos 
impressos que ele viu do famoso 
Pagode de porcelana em Nanjing.

O Grande pagode de Kew era 
originalmente muito mais colorido 
do que é atualmente, chegando a ter 
sido adornado com oitenta dragões 
de madeira “iridescentes” que foram 
removidos em 1784 quando foram 
realizados reparos no telhado do 
edifício. Nenhum dos oitenta dragões 
parece ter sobrevivido levando, 
assim, a uma busca de duzentos 
anos para redescobri-los ou 
substituí-los. Como parte deste 
grande projeto de conservação, a 
Historic Royal Palaces pretende 
devolver os dragões ao Pagode mais 
uma vez.

Notícias mais recentes: 
Um visitante especial no Grande pagode em Kew

Como parte deste 
grande projeto de 
conservação, a Historic 
Royal Palaces pretende 
devolver os dragões ao 
Pagode mais uma vez.



Precisa de ajuda?
Adquira 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

Divirta-se 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: Correspondência +44 (0) 20 3166 6848 
E: shop@hrp.org.uk 
T: Brindes de empresas +44 (0) 20 3166 6857 
E: corpgifts@hrp.org.uk

Socialize conosco!

Observação final:
Desvende os segredos do Palácio de Hampton 
Court em uma visita privativa

A resposta é contratar um dos nossos 
simpáticos e experientes Guias-
conferencistas do Palácio de Hampton 
Court. Todos possuem treinamento de 
nível 2 do Institute of Tourist Guiding, 
que define o padrão de excelência para 
guias turísticos profissionais.

As visitas guiadas privadas oferecem 
um ótimo custo-benefício contando 
com um passeio de 90 minutos a 
partir de £ 110 mais IVA por grupo, 
além da taxa de entrada do palácio. 
Os passeios podem ser adaptados 
para se adequar aos interesses do 

seu grupo, guias em trajes típicos 
estão disponíveis e nosso conjunto 
de guias de língua estrangeira tem 
crescido constantemente!

Entre em contato conosco pelo 
telefone 020 3166 6000 ou pelo 
e-mail customerservices@hrp.org.uk 
para saber mais sobre nossos 
serviços de guias.

Para obter os detalhes completos 
de planejamento, leia a Fanfare 
ou envie um e-mail para 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

O Palácio de Hampton Court é certamente uma das mais 
grandiosas antigas residências reais do mundo. Uma visita mais 
detalhada abrangerá mais de dois quilômetros e levará várias 
horas! Então, como aproveitar ao máximo caso seu itinerário 
não disponha de muito tempo ou se desejar criar um foco para 
a visita do seu grupo?

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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