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Uma celebração da primavera 
com tesouros bordados na 
Florimania 2019

De 29 a 31 de março de 2019, os 
Apartamentos do Rei, no 
Palácio Hampton Court, estarão 
novamente repletos de cores e 
aromas da primavera para o fim 
de semana do Domingo 
Materno.

A Historic Royal Palaces, em 
colaboração com a Escola Real 
de Bordado, vai trazer para você 
“Tesouros Bordados do Palácio 
Hampton Court” - uma mostra 
de alguns dos mais esplêndidos 
itens de inspiração floral de 
ambas as coleções. Cada 
tesouro em exposição será 
cuidadosamente adornado com 

um arranjo de belas flores para 
deleite do público. Como o evento 
Florimania está incluso no 
ingresso do palácio, seus clientes 
também terão a oportunidade de 
conhecer o magnífico palácio de 
Henrique VIII e os 243 mil metros 
quadrados dos gloriosos jardins 
que o rodeiam - tudo isso com um 
só ingresso valioso!

Notícias para grupos e agentes 
de turismo



A Torre de Londres é, certamente, 
uma atração imperdível durante o dia, 
mas também um local impressionante 
para se divertir à noite.

Organize o jantar de sua vida na 
icônica Torre Branca ou uma recepção 
sofisticada na Casa das Joias para seus 
grupos de incentivo. Grupos à procura 
de uma experiência verdadeiramente 
memorável podem reservar uma 
visita particular às Joias da Coroa 
ou um passeio noturno exclusivo, 
incluindo a famosa Cerimônia das 
Chaves. Para mais informações sobre 
como alugar um espaço ou reservar 
uma visita exclusiva na Torre ou em 
outros palácios, entre em contato com 
nossa equipe cordial” e experiente em 

Chá no Pavilhão
O Pavilhão do Palácio de Kensington, 
um edifício com fachada de vidro e 
vista para o famoso Sunken Garden do 
palácio, substitui o Orangery do Palácio 
de Kensington, que vem passando por 
um projeto de conservação e reforma 
com três anos de duração.

O novo local é um edifício único, 
especialmente concebido, oferecendo 
maior capacidade para refeições em 

grupo, com um terraço exclusivo com 
vista para os jardins deslumbrantes e 
para a fachada leste da histórica casa 
real. Como parte de nossa tradicional 
oferta de chá da tarde, cada hóspede 
receberá quatro minissanduíches 
clássicos, um delicioso scone com 
creme coalhado e geleia, além de 
dois pedaços de bolo, todos servidos 
com chá inglês ou café - um deleite 
fantástico para complementar as visitas 
em grupo ao palácio.

Os preços variam de £16,50 por pessoa 
mais VAT (imposto sobre o valor 
agregado - IVA) para grupos de, no 
mínimo, 15 pessoas e, no máximo, 50. 
Para saber mais detalhes, entre em 
contato pelo e-mail 
stephen.pach@chandcogroup.com

Eventos inesquecíveis e 
visitas exclusivas

eventos através do e-mail: 
events@hrp.org.uk
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Vitória: Rainha 
de uma era
2019 marcará o 200º aniversário de 
nascimento da Rainha Vitória no 
Palácio de Kensington. 

A exposição permanente, que mostra 
a jovem Princesa Vitória crescendo no 
palácio, será reforçada com uma 
exposição temporária nas Galerias 
Pigott, revelando seu papel como mãe, 
esposa, avó, monarca, viúva e 
imperatriz.

A exposição rica em objetos incluirá 
belas pinturas e vestidos. Seus clientes 
também descobrirão o quanto Vitória 
foi sofisticada ao compreender o poder 
de sua imagem e a importância da 
nova mídia, a fotografia, tanto em sua 
vida particular quanto na vida pública. 
Além disso, seus clientes vão aprender 
como ela influenciou a política 
dinástica da Europa através de seus 
9 filhos e 42 netos, espalhados por 
todas as casas dominantes do 
continente.

A exposição será incluída no preço de 
entrada para o Palácio de Kensington 
a partir do final de maio de 2019. 
Os grupos devem reservar com 
antecedência, entrando em contato 
pelo e-mail 
booking.confirmations@hrp.org.uk
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Adquira ingressos
T: +44 (0) 20 3166 6000
W: www.hrp.org.uk/travel-trade

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

Entre em contato

A popular exposição Diana: a História de seu Estilo 
chegará ao fim em janeiro de 2019, após 2 anos recebendo 
visitantes de todo o mundo no Palácio de Kensington. 
Com alocação adicional para grupos disponível ainda este 
ano e sete novos itens em exibição, agora é o momento 
perfeito para efetuar reservas e garantir que seus clientes 
não percam esta exposição incrível! Para reservas e 
disponibilidade para grupos, entre em contato pelo e-mail 
booking.confirmations@hrp.org.uk

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

Festival Gastronômico da Torre 
de Londres 
7 a 9 de setembro de 2018

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

Banqueting House
Passeios para grupos no 
palácio 
A pedido

Palestras História Oculta 
Diariamente, sujeito à 
disponibilidade

Palácio de Kew
Passeio Curiosidades de Kew 
A pedido

Palácio fechado 
30 de setembro até 
primavera de 2019

Castelo de Hillsborough
Visitas ao castelo 
Todos os dias

Natal em Hillsborough 
Dezembro de 2018

Última chance de ver – Diana: 
a História de seu Estilo

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

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

Palácio Hampton Court
Natal no Palácio Hampton 
Court 
Dezembro de 2018

Fim de semana de Banquete 
Festivo 
7 a 9 de dezembro de 2018

Florimania 
29 a 31 de março de 2019

Palácio de Kensington
Diana: a História de seu Estilo 
Diariamente, termina em janeiro 
de 2019

Natal no Palácio de Kensington 
Dezembro de 2018

200º aniversário de Vitória 
Maio de 2019
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