
Comprar ingressos 
T: +44 (0) 20 3166 6000
S: www.hrp.org.uk/travel-trade

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

Destaques do Palácio

Palácio de 
Hampton Court
Florimania: Tesouros Borda-
dos do Palácio de Hampton 
Court 
29 a 31 de março

Páscoa 
Caça ao Coelho 
Dourado Lindt 
6 a 22 de abril

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

Festival Gastronômico no 
Palácio de Hampton Court  
24 a 26 de agosto

Palácio de 
Kensington
Páscoa 
Caça ao Coelho 
Dourado Lindt 
6 a 22 de abril

Vitória: mulher e rainha 
Abertura em 24 de maio

Vitória: uma infância real 
Abertura em 24 de maio

Banqueting House
Passeios para grupos 
no palácio 
A pedido

Palestras História Oculta 
Todos os dias

Palácio de Kew
Passeio Curiosidades 
de Kew 
A pedido

Vida familiar georgiana 
De 5 de abril a 29 de 
setembro

O Grande Pagode 
De 5 de abril a 29 de 
setembro

Castelo de 
Hillsborough e 
Jardins
Páscoa no Castelo de 
Hillsborough e Jardins 
De 18 a 25 de abril

Festival Gastronômico do 
Castelo de Hillsborough e 
Jardins 
5 a 7 de julho

Natal em Hillsborough 
Dezembro
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Um festival de ouro
para 2020

Em junho de 2020, 
comemoram-se 500 anos desde 
que Henrique VIII, da Inglaterra, 
e Francisco I, da França, 
encontraram-se perto de Calais 
para uma Grande Conferência 
Europeia.

Idealizada para melhorar as 
relações entre os dois reinos, os 
príncipes desfrutaram de uma 
quinzena de banquetes, torneios, 
mascaradas e eventos religiosos. 
O acontecimento foi tão 
extravagante que ficou 
conhecido como o “Campo do 
Pano de Ouro”.

A partir da Páscoa de 2020, o 
Palácio de Hampton Court fará 
uma exposição especial para 

marcar o evento. Seus clientes 
serão transportados de volta para 
o ano de 1520 enquanto exploram 
obras de arte, objetos e 
documentos sobreviventes do 
próprio evento e conhecem os 
personagens-chave das cortes 
rivais de Tudor e Valois.

De 23 a 31 de maio de 2020, um 
espetacular festival de esportes 
e entretenimento no estilo Tudor 
reencena um evento no palácio 
com justas, foot combat e luta livre 
ao lado de uma guerra cultural de 
comida, artesanato e arte!

Entre em contato para mais 
detalhes sobre o planejamento 
de seus grupos para a primavera 
e o verão de 2020.

Notícias para grupos e agentes 
de turismo

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

Torre de Londres
Maratona de Londres 
28 de abril

Páscoa 
Coronel Blood e o Grande 
Roubo das Joias da Coroa 
19 a 22 de abril

Horrible Histories – 
Os Terríveis Tudors 
25 a 31 de maio 

Fugas do prisioneiro 
1 a 31 de agosto

Festival Gastronômico da 
Torre de Londres  
12 a 15 de setembro
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O portal de reservas Historic Royal 
Palaces para os clientes do Agency 
Voucher Scheme foi lançado em 2018. 
O lançamento foi bem recebido por 
aqueles que o utilizam até agora. Isso 
faz com que a chegada do cliente 
tenha uma satisfação muito maior, 
acabando com a troca de vouchers na 
chegada e garantindo um faturamento 
mais preciso.

Atualmente disponível para reservas na 
Torre de Londres e no Palácio de 
Hampton Court. Em 2019, Banqueting 
House, Palácio de Kensington e Castelo 
de Hillsborough e Jardins serão 
adicionados. Agências selecionam a data 
da visita e, adicionalmente, um horário 
para passeios na Banqueting House, no 
Palácio de Kensington e no Castelo de 
Hillsborough e Jardins. Os vouchers com 
código de barras são entregues por 
e-mail. No momento, esses documentos 
ainda precisam ser impressos, mas 
estamos trabalhando para apresentar 

Crie um dia real espetacular com um 
só ingresso. O passaporte real é um 
ingresso flexível para vários palácios, 
exclusivo para nossos clientes do 
Agency Voucher Scheme.

Existem três combinações diferentes de 
passaportes, para que você possa criar o 
itinerário ideal e atrair pedidos de todos 
os seus clientes. Com um passaporte 
tão flexível, os visitantes terão controle 
total de quando vão usá-lo: no começo 
ou no final da viagem, de manhã ou de 

de história, um só 
ingresso

tarde - depende inteiramente deles! 
Seus clientes vão seguir os passos da 
realeza, e vão se sentir como reis e 
rainhas, dirigindo-se diretamente para 
a entrada de cada palácio e voltando 
direto para o passado. Então, se você 
está intrigado com a perspectiva de ter 
um ingresso para mais de 900 anos de 
história real e quer dar aos seus clientes 
um tratamento de realeza, visite nosso 
site ou entre em contato conosco para 
saber mais.

Sua reserva para 
os palácios ficou ainda mais fácil

vouchers de ingresso em dispositivos 
móveis no final do ano..

Ao fazer a reserva através do portal 
B2B, seus guias e clientes evitarão 
qualquer fila para trocar vouchers e 
seguirão diretamente para a entrada, 
onde seus códigos de barras serão 
digitalizados na admissão. Se 
atualmente você não é um cliente 
comercial do Agency Voucher Scheme, 
não se preocupe! Você pode reservar 
seus grupos online através do nosso 
site e receber os ingressos com 
códigos de barras por e-mail após 
 o pagamento.

O Historic Royal Palaces abraça o 
futuro por meio de soluções 
tecnológicas para você ter uma 
experiência perfeita conosco, e para 
que seus clientes possam se 
aprofundar com facilidade nas 
histórias e nos personagens 
dramáticos que habitam os palácios.

900 anos

Temos uma seleção de visitas 
exclusivas e passeios particulares em 
todos os palácios, além da cauda do 
vestido de casamento de Meghan 
Markle. Há muitas opções de escolha 
para satisfazer os clientes mais 
exigentes.

Existe melhor maneira de 
começar o dia do que ser 
surpreendido com os fabulosos 
adornos da Casa das Joias, 
com vista privativa das Joias 
da Coroa na Torre de Londres? 
Seja explorando as histórias da 
Realeza Moderna no Palácio 
de Kensington, em um 
passeio matinal, ou relaxando 
e admirando as vistas de 
tirar o fôlego dos telhados 
do Palácio de Hampton 
Court, você pode tornar as 
experiências do seu cliente 
memoráveis e talvez torne 
os sonhos deles realidade.

Experiências 
inesquecíveis 
em palácios 
extraordinários


