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Foco da Fanfare:
Diana: a História de seu Estilo agora 
em exposição

“Há muitas estrelas de cinema e celebridades, mas 
haverá somente uma Diana.” – Elizabeth Emanuel, 
designer de moda.

Diana, Princesa de Gales, usou alguns 
dos vestidos mais glamourosos e 
icônicos do século XX. Um dos mais 
famosos foi o vestido de veludo azul 
meia-noite desenhado para ela por 
Victor Edelstein, em 1985. A Princesa 
usava esse vestido quando dançou 
com o ator John Travolta, na Casa 
Branca. Diana era uma dançarina 
talentosa e as imagens do casal 
deslizando pela pista de dança 
ocuparam as telas e páginas de 
jornais do mundo todo. O vestido era 
um dos seus favoritos, e é um dos 
muitos destaques da exposição.

“Diana: a História de seu Estilo” 
está inclusa no ingresso. Os grupos 
devem pré-agendar seu horário de 
entrada para evitar decepções.
Entre em contato: 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

A mais nova exposição extremamente 
aguardada “Diana: a História de seu 
Estilo” está agora aberta ao público 
no Palácio de Kensington e, para 
marcar a ocasião, pensamos em 
oferecer a você um olhar mais atento 
a um dos objetos à mostra.

Notícias mais recentes:
Cortesãos, cozinheiros e relojoeiros: 
uma missão para estudantes internacionais

Com lançamento previsto para o segundo trimestre de 2017, 
este guia autodidático cuidadosamente elaborado oferecerá 
aos estudantes internacionais tudo o que eles precisam 
para criar sua própria experiência empolgante no Palácio 
Hampton Court.

Um conjunto de 12 personagens 
compõe o baralho, juntamente com 
contos fascinantes, alimentando a 
imaginação dos estudantes e 
estimulando-os a desvendar as 
histórias ao longo da trilha. A trilha 
ajudará os estudantes a compreender 
melhor a história do palácio e de seus 
habitantes fascinantes – de artesãos, 
cozinheiros e até relojoeiros!

A atividade é voltada a estudantes de 
11 anos, ou mais, e está disponível em 
inglês, francês e alemão, além de uma 
versão em inglês para estrangeiros. 

Esse recurso estimula a colaboração 
e as discussões em grupo e muda a 
forma como os alunos se envolvem 
com o patrimônio histórico, ao 
mesmo tempo que atende a uma 
ampla variedade de interesses. Não 
esqueça que as Missões 
Internacionais já estão disponíveis na 
Torre de Londres, oferecendo o 
complemento perfeito para qualquer 
visita de estudante e uma lembrança 
fantástica por apenas £ 2 por aluno.

Para mais informações, entre em 
contato com a equipe de vendas.

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


Em 1716, o Palácio de Kensington estava repleto de arco-íris. 
O físico Isaac Newton realizava experimentos científicos no 
palácio com luz, prismas e ótica. Ele foi um dos muitos 
grandes pensadores, cientistas e artistas convidados para o 
Palácio de Kensington por três notáveis mulheres da realeza.

Planejamento antecipado: 
A Sabedoria das Princesas: Caroline, Augusta, 
Charlotte e a formação do mundo moderno

“A Sabedoria das Princesas” conta a 
história de como Caroline, Augusta e 
Charlotte, cada uma a seu modo, 
ajudou a moldar a cultura da corte e 
a época iluminada em que viveram. 
De Ótica à Medicina, de Artes à 
Arquitetura, de Ciências à Filosofia, 
cada princesa tinha uma paixão por 
uma ampla gama de assuntos.

A exposição apresentará objetos 
pertencentes a coleções de renome 
mundial, incluindo instrumentos 
científicos do Museu da Ciência, 
desenhos botânicos do Museu de 
História Natural, brinquedos do 
século XVIII do Museu Victoria e 
Albert, artefatos pessoais do Museu 
Foundling e uma obra especialmente 
encomendada do renomado artista 
Yinka Shonibare, MBE.

A exposição é um trabalho de 
colaboração entre a Historic Royal 
Palaces e o Yale Center for British 
Art (YCBA). Será realizada 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.

Planejamento antecipado: 
A Justa de Tudor, no Palácio Hampton Court,  
15 e 16 de julho

O magnífico Palácio Hampton Court é mais conhecido 
como a residência preferida de Henrique VIII. Henrique 
passou boa parte do tempo no palácio. Por isso, o local 
estava totalmente equipado com todo tipo de conveniência 
de que um rei poderia precisar.

Seu amor pelos esportes também 
significava que o palácio estava 
equipado com quadras de tênis, 
pistas de boliche, campos de caça e, 
claro, o grande Tiltyard, que foi palco 
do maravilhoso espetáculo da Justa.

Este ano, o palácio e os jardins de 
Hampton Court ganharão vida mais 
uma vez trazendo de volta a Justa, o 
entretenimento de Tudor. O East 
Front Gardens vai ressoar com o som 
dos cascos de cavalos de carga e do 
choque do metal frio, recriando toda 
a pompa e cerimônia deste majestoso 
evento da corte. Venha e veja os 
cavaleiros competirem pela glória!

A Justa do Palácio Hampton Court 
será realizada em 15 e 16 de julho, e o 
evento estará incluso no ingresso.
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VERÃO 2017
Defenda a Torre!
De 14 de abril a 31 de agosto
A maior fortaleza medieval da 
Inglaterra está sob ataque de todos 
os lados! Você deve ajudar nossos 
guardas heroicos a defender o 
poderoso castelo contra seus 
inimigos mais perigosos.

Passeio histórico
De maio a agosto
Conheça personagens do passado 
neste passeio projetado para a 
família. Manuseie objetos e procure 
pistas enquanto junta as peças que 
revelam mil anos de história.

Evento medieval na Torre
29, 30 de abril e 1º de maio
Testemunhe a pompa e ostentação 
da coroação de Margarida de Anjou, 
em 1445, quando a jovem rainha 
permaneceu na Torre. Evento para 
toda a família e repleto de diversão, 
Medieval no Fosso vai agradar 
pessoas de todas as idades e 
interesses, oferecendo uma ampla 
gama de atividades e interpretação 
ao vivo.

DIARIAMENTE
Joias da Coroa
Para evitar longas filas de espera 
para ver as fabulosas joias, planeje 
sua visita para o período da manhã. 
A Torre abre às 9h, de terça a 
sábado; e às 10h, domingo e 
segunda.

Novidade! Arsenal em ação
Conheça a história das pessoas que 
trabalhavam na Torre e em seus 
arredores na nova exposição Torre 
Branca, da Royal Armouries. Saiba 
mais sobre suas vidas e origens e 
descubra como era seu trabalho 
nessa ilustre fortaleza.

Eventos durante o dia para grupos
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DIARIAMENTE
Galeria de Arte Cumberland
Descubra obras de arte magníficas 
da Coleção Real, na Galeria de Arte 
Cumberland, Palácio Hampton Court. 
A galeria ocupa um conjunto de 
quartos lindamente restaurado e 
projetado por William Kent para o 
Duque de Cumberland, filho favorito 
de George I.

ÚLTIMO MINUTO DA PRIMAVERA
Florimania
De 24 a 26 de março
Mais uma vez, o belo interior do 
Palácio Hampton Court ganhará vida 
com os vibrantes exemplares de 
flores e o aroma doce da primavera.

VERÃO
Assados diários nas cozinhas 
de Tudor
De abril a agosto
Veja a chama acender e nossa 
equipe de cozinheiros começando a 
trabalhar nas maiores cozinhas da 
Inglaterra de Tudor.

Encontros com os Tudors
De 7 de abril a 31 de agosto
Mergulhe nas histórias do palácio 
através de uma série de encontros 
íntimos com personagens da época 
dos Tudors.

Palestras e passeios históricos 
pelo jardim
De 14 de abril a 30 de setembro
Um programa de palestras e passeios 
concebidos para grupos com 
interesse especial pelos jardins. Para 
mais informações, entre em contato 
com a equipe de vendas.

Jardins do Palácio Hampton Court
Os lindos jardins ganham vida no 
verão. Os visitantes podem desfrutar 
de um passeio tradicional de 
charabanc no East Front Gardens, 
tomar sol em nossas 
espreguiçadeiras ou pegar algumas 
dicas da exposição Cabana dos 
Jardineiros.

Mostra de Flores RHS no 
Palácio Hampton Court
De 4 a 9 de julho
A maior mostra de flores do 
mundo está de volta ao 
Home Park.
www.rhs.org.uk/shows-events/
rhs-hampton-court-palace-flower-show

http://www.hrp.org.uk
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http://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-hampton-court-palace-flower-show%20


Eventos durante o dia para grupos

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

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

Email: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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

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

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

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

DIARIAMENTE 
(sujeito à disponibilidade)
Palestras sobre histórias ocultas
Junte-se aos nossos especialistas às 
11h30 para uma breve introdução à 
incrível história deste edifício 
dramático.

A Coleção para Manuseio - fins de 
semana
Experimente a emoção de tocar em 
uma autêntica peça histórica com 
suas próprias mãos e aprenda mais 
sobre a coleção com um especialista.

DIARIAMENTE
Visitas ao castelo
Grupos pré-agendados de 20 ou mais 
pessoas são bem-vindos durante todo 
o ano. Para reservar a sua visita, ligue 
+44 (0) 28 92681376.

Rostos do 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
De 6 de abril a 30 de setembro

A residência oficial da Família 
Real abrirá ao público, que 
poderá participar das visitas 
guiadas mais uma vez. Os 
grupos devem reservar a 

visita à casa com antecedência.

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

ESTREIAS DO VERÃO 2017 
De 1º de abril a 1º de agosto
As datas de abertura no verão já 
estão confirmadas neste palácio 
georgiano intimista. Pré-agende 
o horário para seu grupo quando 

efetuar a reserva 
de sua visita ao 
Kew Gardens; 
o palácio está 
incluso no 
ingresso para 
os jardins.

Hillsborough Castle

Justa no Palácio Hampton Court
15 e 16 de julho
O chão de Hampton Court vai 
ressoar com o som dos cascos de 
cavalos de carga e do choque do 
metal frio! Recriando toda a pompa 
e cerimônia de um majestoso 
entretenimento da corte, os 
visitantes vão vivenciar o cenário, o 
cheiro e os sons da corte de Tudor.

BBC Good Food Festival
De 26 de abril a 28 de agosto
Retornando em seu quarto ano, o 
festival ocorre no East Front Gardens 
e está incluso no ingresso para o 
palácio. Permita que o seu grupo 
saboreie as delícias dos vários stands 
e outlets, um complemento 
conveniente para o seu passeio.

OUTONO
Passeios Fantasmagóricos
De 31 de outubro de 2017 a março 
de 2018 (e determinadas noites de 
sextas-feiras)
Veja o Palácio Hampton Court com 
uma nova luminosidade assustadora. 
Experimente a atmosfera única dos 
apartamentos de Estado de 
Henrique VIII, incluindo os pátios 
desertos do palácio - se tiver 
coragem! Os ingressos para 
Passeios Fantasmagóricos são 
vendidos separadamente. 

DIARIAMENTE
Novidade! Diana: a História de 
seu Estilo
Siga a evolução do estilo de Diana, 
desde os trajes românticos e discretos 
de suas primeiras aparições públicas, 
até o glamour, a elegância e confiança 
de sua vida mais tarde.

VERÃO
Novidade! A Sabedoria das 
Princesas: Caroline, Augusta, 
Charlotte e a formação do 
mundo moderno
De 22 de abril a 12 de agosto
Conheça a história de três notáveis 
mulheres alemãs da realeza, Caroline de 
Ansbach, Augusta de Saxe-Gotha e 
Charlotte de Mecklenberg-Strelitz, que 
celebraram casamentos com membros 
da família real britânica no século XVIII.

Reabertura de Vitoria Revelada
22 de junho
A exposição popular, centrada em 
uma das moradoras mais 
famosas do palácio, 

reabre com foco na 
relação entre Vitoria 
e seu amado Albert.

Visitas guiadas para grupos
Os grupos podem reservar um 
passeio guiado com os nossos 
especialistas em trajes típicos, por 
apenas £6 por pessoa. Descubra 
a vida íntima da família real de 
George III e visite as cozinhas da 
realeza, uma fascinante cápsula do 
tempo da história gastronômica do 
início do século XIX.
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Ideias de compras: 
Leve para casa um pedaço da história

Não importa se foi inspirado pelos icônicos corvos 
negros ou pelas lendárias Royal Beasts da Torre de 
Londres, pelos jardins deslumbrantes no Palácio 
Hampton Court ou pelos tetos e interiores suntuosos 
no Palácio de Kensington, nossos palácios oferecem 
uma oportunidade única de compras para seus clientes.

Portanto, ao planejar seus itinerários, 
não deixe de reservar tempo para 
uma visita às nossas lojas reais, onde 
oferecemos uma vasta seleção de 
porcelana, joias, brinquedos, roupas, 
acessórios e muito mais. Todas essas 
opções seriam uma lembrança 
perfeita da viagem de seus clientes a 
Londres, bem como um ótimo 
presente para seus amigos e 
familiares na volta para casa.

Uma das lembranças favoritas de 
nossos visitantes são as belas 
porcelanas do Palácio Real. A 
coleção, feita na Inglaterra e com 
acabamento em ouro 22 quilates, 
varia de £ 22,99, por uma caneca 
do Palácio Real, a £ 125, por um 
conjunto de porcelanas chinesas 
do Palácio Real.

Também temos joias clássicas 
inspiradas em figuras históricas, como 
Ana Bolena. O colar “B”, disponível 
por £ 50, era uma de suas peças de 
joalheria favoritas e pode ser 
personalizada para o presenteado.

Os produtos selecionados usando 
nossos tablets dentro da loja podem 
ser enviados diretamente para a casa 
de seus clientes.

Os visitantes também podem 
comprar online em
www.historicroyalpalaces.com

Oferecemos uma 
ampla seleção de 
porcelanas, 
joias, brinquedos, 
vestuário, 
acessórios e muito 
mais. Todas essas 
opções seriam 
uma lembrança 
perfeita da viagem 
de seus clientes 
a Londres.

www.hrp.org.uk

http://www.historicroyalpalaces.com
http://www.hrp.org.uk


Notícias sobre reformas:  
Um grande projeto no Castelo de Hillsborough

A Historic Royal Palaces está embarcando em um 
projeto emocionante - estamos abrindo as portas do 
Castelo de Hillsborough para que todos possam 
conhecer as histórias deste lugar extraordinário e 
participar de seu novo futuro inspirador. Para viabilizar 
a reforma, o castelo estará fechado aos visitantes de 1º 
de outubro de 2017 até 1º de julho de 2018.

Nossa ambição é tornar o Castelo de 
Hillsborough mais acessível para que 
todos possam desfrutá-lo. Planejamos 
criar novas instalações para visitantes, 
incluindo estacionamento, centro de 
aprendizado e espaço comercial.

Como parte do projeto de reforma, 
o Walled Garden também será 
restaurado e uma parte do terreno, 
conhecida como Lost Garden, será 
devolvida a seu antigo estado de 
glória. Dentro do próprio castelo, 
os visitantes poderão explorar 
os Quartos de Estado 
recém-apresentados e 
interpretados para ter uma 
ideia de seu uso tanto como 
residência real, bem como 
um local para entretenimento 
e discussão política.

A reapresentação do castelo 
será concluída a tempo para 
uma abertura no verão, em 

julho de 2018, com as instalações 
restantes prontas para serem abertas 
aos visitantes até o verão seguinte.

Entre em contato conosco através 
do e-mail 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
para saber como você pode incluir 
o Castelo de Hillsborough em sua 
programação para a Irlanda do Norte.

www.hrp.org.uk

Exclusivo: 
Torre de Londres: 
visitas privadas 
às Joias da Coroa 
para grupos
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A Torre de Londres é conhecida por ser a perene guardiã 
da elegância e de ornamentos fabulosos, as Joias da Coroa. 
Esta coleção de tesouros inestimáveis atrai visitantes de 
todo o mundo, mas você sabia que seus clientes poderiam 
desfrutar de uma visita mais íntima e privativa?

Os clientes podem visitar a exposição 
privativamente, fora do horário 
normal de visitação, com um 
Guardião da Casa das Joias, 
especialista no assunto, que vai liderar 
o grupo. Essa experiência exclusiva 
encoraja os visitantes a explorarem a 
história das Joias da Coroa e o papel 
da Torre em protegê-las.

Para atender às necessidades de seu 
grupo, oferecemos visitações pela 
manhã e à noite. A experiência 
matinal começa às 8h15 e termina no 
horário em que a Torre abre ao 
público, às 9h, momento em que seu 
grupo fica livre para explorar o resto 
da fortaleza (aos domingos e 
segundas-feiras, a experiência 
começa às 9h15, com a abertura da 
Torre ao público às 10h).

A visita noturna começa às 18h30, 
com vinho espumante e canapés, na 
Casa das Joias. Em seguida, ocorre a 
exibição privativa da exposição, que 
se conclui às 20h. As visitas matinais 
custam £ 75 por pessoa, mais IVA; a 
noturna custa £ 110 por pessoa, mais 
IVA. O tamanho mínimo do grupo é 
de 15 pessoas, máximo de 150.

Para mais informações sobre esta e 
outras visitas exclusivas aos palácios, 
entre em contato via 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Exclusivo:  
Torre de Londres: visitas privadas às Joias da 
Coroa para grupos

Email: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Essa experiência 
exclusiva encoraja 
os visitantes a 
explorarem a 
história das Joias 
da Coroa e o papel 
da Torre em 
protegê-las.

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

Além da mundialmente famosa 
Cerimônia das Chaves, há também a 
Cerimônia de Abertura, que começa 
às 8h45. Grupos podem reservar 
com antecedência para se encontrar 
com um Guarda Real e assistir a 
partir de seu interior, enquanto a 
Torre é aberta ao público. Algumas 
vezes os visitantes podem até 
mesmo ter a sorte de presenciar uma 
salva de tiros durante sua visita, que 
marca uma ocasião especial! Junho 
será nosso mês mais movimentado, 

com salvas nos dias 2, 10 e 17 de 
junho, para marcar a data de 
coroação de Sua Majestade, a 
Rainha; o aniversário de Sua Alteza 
Real, o Príncipe Philip, e o aniversário 
oficial de Sua Majestade, a Rainha, 
respectivamente.

Mais informações sobre todas as 
nossas cerimônias especiais, incluindo 
a lista de salva de tiros, podem ser 
encontradas em nosso site:  
www.hrp.org.uk/tower-of-london

A Torre de Londres é uma das construções mais antigas 
e mais impressionantes de Londres, mas há mais em sua 
história do que apenas pedra e argamassa. A Torre também 
está imersa na tradição humana, palco de muitas cerimônias 
antigas, a maioria das quais pode ser vista ainda hoje.

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

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

Ajudamos todos a explorar 
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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