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A grande abertura do 
Castelo de Hillsborough 
e seus Jardins

Nossa edição mais recente da 
Historic Royal Palaces abrirá 
suas portas para todos os 
visitantes em abril de 2019. Os 
salões nobres do castelo foram 
totalmente reorganizados e 
estão prontos para deslumbrar 
grupos de visitantes com seu 
esplendor intimista durante 
todo o ano. 

A inauguração apresentará as 
magníficas renovações do jardim 
totalmente concluídas, incluindo 
a trilha dos jardins perdidos, o 
jardim murado de 16.000 m2 e os 

belos terraços ao redor do 
próprio castelo. 

Grupos e visitantes serão 
recebidos através das novas 
instalações para visitantes, 
incluindo uma área de boas- 
vindas para grupos, um novo 
estacionamento para carros e 
ônibus, aumentando nossa 
capacidade de 6 ônibus para 16, 
além de transporte desta área até 
o castelo. Com um café na entrada 
da atração e um vilarejo para 
conhecer, seus itinerários fornecerão 
um dia inesquecível em Hillsborough.

Notícias para grupos e agentes 
de turismo



Opções deliciosas para manter 
seus grupos satisfeitos

Para marcar o 
200º aniversário 
do nascimento 
da Rainha Vitória 
no Palácio de 
Kensington, os 
operadores e 
organizadores 
de grupos têm 

a oportunidade de apresentar dois 
novos temas em seus passeios.

Vitória: uma infância real será nossa 
representação permanente dos quartos 
nos quais ela cresceu. Também em 
exposição, as deslumbrantes tiaras, um 
presente do Príncipe Albert. 

Vitória: mulher e rainha, uma nova 
exposição temporária localizada nas 
Galerias Piggot, continua a história 
explorando sua imagem pública e 

Esse será o melhor dia da história para 
seus passeios e grupos com a opção de 
inclusão de refeições em um dos nossos 
deliciosos cafés ou restaurantes.

Na Torre de Londres e no Palácio 
de Hampton Court, nossos bufês 
reservaram espaços para grupos se 
sentarem juntos no self-service dos 
cafés. Seja café da manhã, chá da 

Vitória em destaque em 2019
privada e seu papel como Rainha, 
Esposa e Mãe. Esta história revela 
como seus nove filhos e quarenta e 
dois netos expandiram sua influência 
pela Europa e no Império.

Tanto Vitória: uma infância real quanto 
Vitória: mulher e rainha abrirão em 
24 de maio de 2019 e serão incluídas 
no ingresso para o Palácio. Essas 
exposições também estarão disponíveis 
para operadores interessados nos 
Passeios Matinais Privativos.

tarde ou opções de almoço, esta é a 
opção mais simples e econômica para 
oferecer aos seus grupos. Preços a 
partir de £6 por pessoa. 

No Pavilhão do Palácio de Kensington, 
este elegante restaurante com serviço 
de mesa oferece brunches e chá 
da manhã antes do meio-dia, e é 
o melhor local para o chá da tarde 
na cidade. A partir de apenas 19,95 
libras, os grupos podem tomar chá, 
deliciar-se com doces, sanduíches 
e bolinhos, todos com vista para o 
jardim submerso, onde o duque e a 
duquesa de Sussex posaram para suas 
fotos de noivado. Para mais detalhes: 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

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


O ano de 2020 marca o 500º aniversário do Campo do Pano de Ouro; um encontro 
extraordinário do rei Henrique VIII da Inglaterra e seu homólogo francês, Francisco 
I, nos campos do norte da França. Para marcar esta histórica ocasião diplomática, 
destinada a promover a paz entre as duas nações, estamos planejando um festival 
de entretenimento luxuoso, incluindo justas, mascaradas, banquetes, palácios 
móveis ornamentados e fontes de vinho no Palácio de Hampton Court. Tudo isso 
acompanhado por uma exposição que recordará os eventos de 1520, mais detalhes 
a seguir. Contato: groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

2020: Palácio de Hampton 
Court – Acampamento em 
1520, no estilo Tudor
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Comprar ingressos 
Tel.: +44 (0) 20 3166 6000
Site: www.hrp.org.uk/travel-trade

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

Destaques do palácio

Torre de Londres
Joias da Coroa 
diariamente

Horrible Histories – 
Os terríveis Tudors 
25 a 31 de maio de 2019 

Fuga da Torre  
diariamente, julho e agosto de 
2019

Natal Vitoriano  
27 a 31 de dezembro de 2019

Palácio de Kensington
Páscoa 
Caça ao coelhinho 
6 a 22 de abril de 2019

Vitória: mulher e rainha 
24 de maio de 2019

Vitória: uma infância real 
24 de maio de 2019

Natal em Kensington 
dezembro de 2019

Banqueting House
Passeios em grupo no 
palácio 
a pedido

Palestras sobre histórias 
ocultas 
diariamente, sujeito à 
disponibilidade

Palácio de Kew
Passeio Curiosidades de Kew 
a pedido

Vida familiar georgiana 
5 de abril a 29 de setembro 
de 2019

Cozinhas Reais 
5 de abril a 29 de setembro 
de 2019

Abertura do Grande Pagode 
5 de abril a 29 de setembro 
de 2019

Castelo de Hillsborough
Passeios pelo Castelo 
diariamente

Horrible Histories – 
Belos georgianos e Vis 
vitorianos 
10 a 17 de agosto de 2019

Natal em Hillsborough 
dezembro de 2019

Souvenirs e Compras 
Site: www.historicroyalpalaces.com 
E-mail: shop@hrp.org.uk

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

Palácio Hampton Court
Florimania 
29 a 31 de março de 2019

Páscoa 
Caça ao coelhinho 
6 a 22 de abril de 2019

Fim de Semana da Justa 
no Verão 
datas a confirmar

Festival RHS no Palácio de 
Hampton Court e Jardins 
2 a 7 de julho de 2019

Natal Tudor 
27 de dezembro a 1º de janeiro
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