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A extravagância de Tudor, 
no Palácio de Hampton Court

O Palácio de Hampton Court é o 
lugar ideal para saber tudo sobre 
os Tudor em 2020, com a 
celebração do encontro histórico 
entre Henrique VIII e Francisco I 
da França, conhecido como o 
Campo do Pano de Ouro.

Uma exposição histórica, Ouro 
e Glória: Henrique VIII e o Rei 
Francês abre em 10 de abril de 
2020, focando nos eventos de 
1520, revelando os personagens 
e as histórias por trás da 
organização e das festividades. 
Esta exposição se encerra em 
31 de agosto de 2020.

De 23 a 31 de maio de 2020, 
o Palácio de Hampton Court vai 
ser palco para A Revanche. 
Henrique VIII convida Francisco I 

ao seu palácio dos prazeres para 
um festival de justa, luta livre e 
combate a pé, além de bebidas 
e entretenimento.

Em agosto de 2020, os visitantes 
poderão testar as habilidades 
esportivas de Tudor nos Grandes 
Jogos de Tudor. Sob a tutela de 
cortesãos reais, desenvolva 
conhecimentos e habilidades dos 
jogos tradicionais de Tudor, 
incluindo justa e arco e flecha. 
As habilidades do grande rei 
podem ser rivalizadas?

Todas as atividades serão inclusas 
no ingresso do palácio. A partir do 
início de janeiro de 2020, faça a 
pré-reserva das visitas de seu 
grupo em 
www.hrp.org.uk/travel-trade

Notícias para grupos e agentes 
de turismo

http://www.hrp.org.uk/travel-trade


Comprar online os ingressos de 
grupos para o palácio é eficiente 
e econômico

As tarifas em grupo são aplicáveis a 
15 pessoas ou mais visitando juntas um 
palácio. Se alguém do grupo for membro 
do Historic Royal Palaces, ainda 
honraremos o preço do grupo pelo 
restante da festa. Ligue para nossa 
Central de Contatos 
+44 (0) 333 320 6000. 

Para ingressos aos palácios de Londres, 
visite www.hrp.org.uk/travel-trade. 
Depois de pagar com cartão de crédito, 
seus ingressos são entregues por e-mail 
de confirmação. Os ingressos devem 
ser impressos e entregues antes da 
chegada para evitar filas para pegar os 
ingressos no dia.

Para o Castelo de Hillsborough e 
Jardins, você pode fazer uma pré-
reserva do Tour pelo Castelo ou um 
ingresso de Tour somente pelos Jardins 
através de nossa Central de Contato.

Para nossos clientes do esquema de 
vouchers para agências, continuamos 
aprimorando as soluções digitais. Para 
mais informações, entre em contato 
com a Equipe de Vendas.

Novidade para 2019: grupos com 
horários limitados podem agora contar 
com um guia em áudio resumido de 
60 minutos com os “Destaques” da 
Torre de Londres.

Os clientes serão guiados pelas 
principais histórias e atrações, incluindo 
o Portal dos Traidores, a Torre Branca, 
as Joias da Coroa e, é claro, os corvos.

Em maio de 2020, o Palácio de 
Kensington lançará seu próprio guia 
em áudio com um elemento interativo. 
Os visitantes encontrão mais 
informações sobre objetos específicos 
de seu interesse durante a visita. 
No Palácio de Hampton Court, 
o mandarim também será adicionado 
em 2020 como uma nova opção de 
idioma para passeios com guias em 
áudio, garantindo que cada visitante 
experimente tudo o que esse palácio 
extraordinário tem a oferecer.

Guias em áudio disponíveis em vários 
idiomas. Para mais informações, contate 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk

Reservas em grupo mais simples

Guias em Áudio, 
novas opções para 2020

http://www.hrp.org.uk/travel-trade
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Descubra os segredos do Palácio de 
Kew com um tour guiado pelo palácio 
e pelas Cozinhas Reais. Explore as 
histórias do rei George III e sua família 
enquanto se aventura pelas salas 
recriadas e os espaços conservados que 
permanecem intocados há séculos.

O palácio abre entre 3 de abril e 27 de 
setembro de 2020. Para homenagear 
o 200º ano da morte de George III, 
os visitantes descobrirão como a 
casa da família, que antes era feliz, 
tornou-se um local de encarceramento 
e tratamento para o rei durante sua 
doença na vida adulta. Nas salas 

do palácio, detalhes dos vários 
tratamentos que George sofreu 
serão revelados e comportamentos 
da época sobre a questão da saúde 
mental serão explorados. 

Não se esqueça de visitar o Grande 
Pagode para vistas espetaculares da 
Londres moderna. Os grupos podem 
pagar ao chegarem. 

Visitas guiadas ao palácio e à 
cozinha custam £6 por pessoa. 
Por favor, contate 
groupsandtraveltrade@hrp.org.uk 
para mais informações.

Palácio de Kew:
Felicidade e 
Dificuldades
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Compre ingressos
T: +44 (0) 333 320 6000
W: 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
Última chance! O Vestido 
Perdido de Elizabeth I 
Até 23 de fevereiro de 2020

Pista de patinação 
22 de novembro a 5 de 
janeiro de 2020

O Natal elisabetano 
21 de dezembro a 5 de 
janeiro de 2020

Florimania 
20 a 22 de março de 2020

Novidade! Atividades do 
Campo do Pano de Ouro 
de 10 de abril a segunda-
feira, 31 de agosto de 2020

Palácio de 
Kensington
Última chance! Vitória: 
Mulher e Rainha 
Até domingo, 5 de janeiro 
de 2020

Natal vitoriano 
21 de dezembro a 5 de 
janeiro de 2020

Fechamento do palácio 
6 a 17 de janeiro de 2020

Novidade! A vida através 
de uma lente real 
Abertura em 15 de maio 
de 2020

Banqueting 
House
Passeios para grupos no 
palácio 
A pedido

Palestras História Oculta 
A pedido

Palácio de Kew e 
Cozinhas Reais
Temporada 2020 
3 de abril a 27 de setembro

“O Homem por trás da 
Loucura” 
3 de abril a 27 de setembro

O Grande Pagode 
3 de abril a 27 de setembro

Souvenirs e compras
W: 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
Pista de patinação 
16 de novembro a 5 de janeiro 
de 2020

Natal Vitoriano na Torre de 
Londres 
27 a 31 de dezembro

Escola de cavaleiros 
15 a 23 de fevereiro de 2020

Coronel Blood e o Grande 
Roubo das Joias da Coroa 
1º de abril a 31 de julho 
de 2020

Castelo de 
Hillsborough e 
Jardins
Visitas ao Castelo no Natal 
2 de dezembro a 5 de 
janeiro de 2020
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