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Sucesso em construção no 
Castelo de Hillsborough

A Historic Royal Palaces 
embarcou em um projeto 
empolgante para abrir as portas 
do Castelo de Hillsborough, na 
Irlanda do Norte, ao maior 
público possível.

Os planos para reformar os 
jardins, reapresentar o interior do 
castelo e construir instalações 
para visitantes totalmente 
novas - incluindo área de 
estacionamento, centro de 
visitantes e espaço para lojas 
- já estão em andamento. E o 

mais importante para nossos 
grupos de visitantes: a nova área 
de estacionamento aumentará 
drasticamente as vagas para 
ônibus - de 6 para 16 vagas - e 
a nova área de recepção para 
grupos tornará ainda mais fácil a 
vinda de seus clientes, que terão 
um dia inesquecível no castelo. 
A reapresentação do castelo 
será concluída a tempo para 
uma abertura no verão, a partir 
de julho de 2018. As demais 
instalações para visitantes serão 
abertas até o verão seguinte.

Notícias para grupos e agentes 
de turismo



Em 2018, com todas as mudanças 
interessantes em Kew, nunca houve 
outro momento melhor para visitá-lo.

O recém-reformado Grande Pagode 
abrirá as portas aos visitantes na 
primavera, para todos aqueles com 
coragem suficiente para subir até o 
topo! O próprio Palácio de Kew também 
será palco de nova interpretação para 
marcar o 200º aniversário da morte da 
Rainha Charlotte. Visitas guiadas ao 
palácio disponíveis durante o dia com 
um de nossos especialistas vestidos a 
caráter a £6 por pessoa. No entanto, 
para algo realmente único, por que 

não explorar os porões escondidos 
do palácio e os sótãos assustadores 
no passeio noturno Curiosidades de 
Kew a £15 mais IVA por pessoa? Os 
preços de passeios são adicionais ao 
ingresso de entrada para o Jardim de 
Kew. O Palácio de Kew estará aberto 
de 29 de março a 30 de setembro 
de 2018. Entre em contato com 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
para mais informações.

Cozinhas de Henrique VIII 
ganham vida
Em 2018, as Cozinhas dos Tudor no 
Palácio de Hampton Court serão 
reanimadas com o cheiro, os sons e o 
visual culinários, recriando a máquina 
potente que alimentou a magnífica 
corte de Henrique VIII.

Isso inclui grandes exposições de 
comida, com os aromas, o calor 
das lareiras e o som agitado dos 
ocupados oficiais e seus funcionários 
que operavam as cozinhas - tudo 
conduzido com base em extensas 
pesquisas curatoriais. Pretendemos 
criar uma experiência intensa e 
sensorial, permitindo que seus clientes 
sejam transportados de volta no 
tempo da corte de Henrique VIII. Eles 
terão a visão mais próxima possível do 
dia a dia do Palácio de Hampton Court 
e da alimentação de seus cortesãos 

e convidados. Enquanto trabalhamos 
neste projeto emocionante, os 
visitantes terão acesso limitado às 
cozinhas, de 2 de outubro de 2017 até 
2 de abril de 2018. As cozinhas estarão 
totalmente fechadas de 3 de abril até 
a grande reabertura, em 5 de maio.

Curiosidades 
de Kew
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História em 
ação na Torre 
de Londres
A dramática história da Torre de 
Londres será trazida à vida mais uma 
vez à medida que nossos envolventes 
programas de interpretação ao vivo 
retornarem para encantar seus 
clientes no início de 2018.

De 10 a 18 de fevereiro, a maior 
fortaleza medieval da Inglaterra 
será atacada por todos os lados! 
Os visitantes devem ajudar nossos 
guardas heroicos a defenderem a 
poderosa Torre contra seus inimigos 
mais perigosos. De 19 de fevereiro a 
29 de março, os visitantes terão um 
vislumbre da vida cotidiana no Palácio 
Medieval. Conheça os cavaleiros e 
as damas da corte do Rei Eduardo 
enquanto celebram, trabalham e 
conspiram em verdadeiro estilo 
medieval.



Adquira ingressos 
T: +44 (0) 20 3166 6000
E: traveltradeorders@hrp.org.uk
www.hrp.org.uk

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

Entre em contato

Em 2018 teremos o lançamento completo da reserva online 
para grupos da Historic Royal Palaces e do serviço de reserva 
online B2B Agente de Turismo. Inicialmente voltado para 
reservas na Torre de Londres e no Palácio de Hampton Court, 
o serviço permitirá que você faça reservas no palácio 24 
horas por dia, 7 dias por semana. O sistema emitirá um bilhete 
eletrônico que, uma vez impresso, será escaneado na entrada, 
reduzindo a fila e permitindo mais tempo para seus clientes 
desfrutarem os palácios. Entre em contato conosco para 
registrar seu interesse em groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Destaques do palácio
Torre de Londres
Joias da Coroa 
Todos os dias

Cerimônia de abertura 
Terça a sábado, a pedido, 
para grupos

Prisão na Torre 
Primavera 2018

Palácio Hampton Court
Visitas Guiadas em Grupo 
Diariamente, a pedido

Natal Tudor 
21 dez 2017 a 1º jan 2018

Reabertura das Cozinhas 
de Henrique 
A partir de 5 de maio de 2018

Palácio de Kensington
Diana: a História de 
seu Estilo 
Todos os dias

Visitas em Grupo pela manhã 
Quarta a sexta, a pedido

200º aniversário de Vitoria 
2019

Banqueting House
Palestras História Oculta 
Diariamente, sujeito à 
disponibilidade

Palácio fechado 
22 de fevereiro a 18 de 
abril de 2018

Palácio de Kew
Passeio Curiosidades 
de Kew 
A pedido

Pagode 
Primavera 2018

Castelo de Hillsborough
Visitas ao castelo 
Diariamente, a partir de 
julho de 2018

Natal em Hillsborough 
Dezembro de 2018

Faça seu evento conosco 
T: +44 (0) 20 3166 6399 ou 
E: events@hrp.org.uk

Souvenirs e compras 
S: www.historicroyalpalaces.com 
E: shop@hrp.org.uk

Reservas online para grupos 
e agentes de turismo 
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