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A Justa de Tudor

Este ano, o palácio e os jardins 
do Palácio de Hampton Court 
ganharão vida mais uma vez 
com o entretenimento de Tudor, 
pois o grande espetáculo da 
Justa está de volta em 14 e 15 
de julho.

Esse esporte acelerado e 
emocionante era o favorito de 
Henrique VIII — ele mesmo um 
cavaleiro entusiasta, que realizou 
muitos torneios dentro do 
palácio. Traga seus clientes para 
assistir aos nobres cavaleiros 

lutarem pela glória enquanto 
os East Front Gardens ressoam 
o som dos cascos de cavalos 
de carga e o choque do metal 
frio, recriando toda a pompa 
e cerimônia deste majestoso 
evento da corte. A Justa de 
Tudor está inclusa no ingresso. 
Por que não complementar 
a visita com uma das nossas 
valiosas ofertas de refeições em 
grupo? Entre em contato com 
groupsandtraveltrade@hrp.org.
uk para mais informações.

Notícias para grupos e agentes 
de turismo
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A História de Sir Walter Raleigh
Sir Walter Raleigh foi um dos 
prisioneiros de maior destaque na 
Torre de Londres e este ano 
marcaremos o 400º aniversário de 
sua morte. 

A partir de junho de 2018, uma nova 
interpretação na Torre Sangrenta, 
onde Raleigh foi preso, contará a 
história dos prisioneiros de alto status 
na Torre. De 20 a 28 de outubro, os 
visitantes da Torre podem até mesmo 
vislumbrar o próprio Raleigh. Em 
nossa interpretação especial ao vivo, 
os visitantes enfrentarão os perigos e 
as oportunidades na vida do arrojado 
Sir Walter - desde seu casamento 
secreto até a busca pela cidade 

perdida de El Dorado - para ver se eles 
vão fazer as escolhas corretas e 
“Vencer o Bloqueio”!

Conservando uma obra de arte
Na Banqueting House desta primavera, 
o último edifício que restou intacto do 
Palácio perdido de Whitehall estará 
fechado para visitantes de 22 de 
fevereiro a 18 de abril.

Isso permitirá que os restauradores 
especializados de toda a Europa 
tenham a oportunidade de realizar 
o primeiro estudo completo e 
sistemático de conservação técnica 
das inestimáveis pinturas de teto 
de Sir Peter Paul Rubens e seu 
enquadramento no Salão Principal. 
Essas nove pinturas foram instaladas 
em 1635 para celebrar o reinado de 
James I e mostrar sua apoteose, 
ou ascensão ao Céu. Elas foram 
encomendadas por seu filho Charles I 
e ainda estão suspensas no espaço para 
o qual foram projetadas, posicionadas 
no caixotão original repleto de ouro 
desenhado por Inigo Jones.

Reserve para seus grupos agora e faça 
uma visita de livre circulação ou um 
tour privado mais detalhado a partir 
de 19 de abril de 2018, contatando 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
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A História de Sir Walter Raleigh Evento Medieval na Torre
O maravilhoso festival medieval da 
Torre de Londres retorna de 3 a 5 de 
agosto de 2018. Dê a seus clientes 
uma missão real para conhecer 
personagens da corte medieval, sentir 
o peso de uma espada de cavaleiro e 
tentar atirar usando uma besta.

Os visitantes terão muito para 
assimilar, desde o último grito da moda 
medieval na barraca de vestimentas, 
até a magnífica exibição de corajosos 
cavaleiros em plena ação de espadas, 

tudo no famoso fosso da Torre de 
Londres. Como o evento Medieval 
na Torre está incluso no preço do 
ingresso, os grupos e visitantes 
podem continuar sua aventura atrás 
das poderosas muralhas da Torre, 
onde aguardam cerca de mil anos de 
história e os fabulosos adornos das 
Joias da Coroa. Os grupos podem 
ter um dia inesquecível com uma das 
nossas tentadoras ofertas de almoço 
- contate groupsandtraveltrade@hrp.
org.uk para mais informações.
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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

Após um curto período de suspensão das atividades para trabalhos de 
reapresentação, uma versão estendida da popular exposição Victoria 
Revelada será aberta no Palácio de Kensington na primavera 
de 2018. Dois novos quartos irão explicar aos visitantes como 
Victoria retirou-se da vida pública após a morte de seu amado 
Albert e como as celebrações de seus Jubileus de Ouro e 
Diamante finalmente a devolveram à vida pública. Esta exposição também prepara 
o caminho para 2019, um ano que marca o 200º aniversário do nascimento da 
rainha Victoria no Palácio de Kensington. Para comemorar esta ocasião especial, 
os quartos de Victoria serão submetidos a uma reapresentação permanente para 
contar a história da jovem princesa Victoria e sua fascinante vida no palácio.

Destaques do Palácio
Torre de Londres
Prisão na Torre 
Verão 2018

Evento Medieval na Torre 
3 a 5 de agosto de 2018

A interpretação da vida de 
Sir Walter Raleigh 
20 a 28 de outubro de 2018

Palácio Hampton Court
Reabertura das Cozinhas 
de Henrique 
A partir de 5 de maio de 2018

A Justa de Tudor 
14 e 15 de julho de 2018

Festival Gastronômico no 
Palácio de Hampton Court 
25 a 27 de agosto de 2018

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

Victoria Revealed – 
Vitória Revelada 
Primavera 2018

200º Aniversário de Victoria 
2019

Banqueting House
Palestras História Oculta 
Diariamente, sujeito à 
disponibilidade

Reabertura do Palácio 
19 de abril de 2018

Palácio de Kew
Passeio Curiosidades 
de Kew 
A pedido

Pagode 
Verão 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 
W: www.historicroyalpalaces.com 
E: shop@hrp.org.uk

O Retorno de Victoria
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