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A Revista JARDINS convida-o para 
uma extraordinária viagem, desta 
vez tendo como foco principal a 
visita ao Hampton Court Palace 
Flower Show.
O Hampton Court Palace Flower 
Show é o maior salão de flores do 
mundo.  O show é realizado no 
início de julho e é organizado pela  
Royal Horticultural Society (RHS) 
no Hampton Court Palace, no bair-
ro londrino de Richmond upon 
Thames. Este famoso Flower Show 
inglês, que é anualmente inau-
gurado no primeiro dia pela Casa 
Real (dedicando o segundo dia em 
exclusivo aos membros da RHS), 
abre as suas portas ao grande pú-
blico no terceiro dia, apresentando 
jardins, tendas e pavilhões florais, 
palestras e demonstrações. Ergui-
do nos lados norte e sul do Long 
Water, em Hampton Court Park, 
é o segundo maior show nacional 

após o Chelsea Flower Show, mas 
tem um caráter diferente, focando-
-se mais em questões ambientais, 
como cultivar os seus alimentos, 
legumes e culinária, bem como 
vender acessórios de jardinagem, 
plantas e flores.
Em julho de 1990, foi realizado o 
primeiro Salão de Flores do Palácio 
de Hampton Court.  Foi feito um 
esforço para atrair pessoas para 
o show, com comboios  especiais 
saindo da Estação Waterloo, e os 
carregadores usavam cravos nos 
chapéus para criar um burburinho 
ao redor do show.
Além da visita a este espetacular 
salão esperam-nos quatro dias 
floridos onde teremos igualmente 
a oportunidade de visitar Chelsea 
Physic Garden e  Kew Gardens. 
Terminaremos com uma visita ao 
observatório do Sky Garden e um 
agradável Jantar de Despedida.

Introducao

JOSÉ M.M.SANTOS
Presidente do Clube dos 
Orquidófilos de Portugal 
e autor do livro ‘Paixão 
pelas Orquídeas’.

Acompanhamento  
da viagem 
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Programa
Comparência no Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa pelas 07h30. 
Assistência nas formalidades de embarque e partida no voo direto 
TP1352, às 10h00, com destino a Londres. Snack ligeiro a bordo. 
Chegada  às 12h45. Receção e assistência pelo Guia local, transpor-
te privativo ao Hotel. Distribuição dos quartos. Saída pelas 16h00. 
Começaremos por visitar o Chelsea Physic Garden. O Chelsea Physic 
Garden é um jardim botânico existente no bairro de Chelsea, em Lon-
dres. A tradução literal é a de "Jardim Físico (ou de Física) de Chel-
sea", mas o termo "Física" refere-se aqui à denominação antiga da 
Medicina. Foi estabelecido como o Apothecaries’ Garden (Jardim dos 
Boticários) em 1673. É o segundo mais antigo dos jardins botânicos do 
Reino Unido, depois do Jardim botânico de Oxford, fundado em 1621. 
Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento no Novotel London West 4*. 

1 7 julho (ter.)

lisboa-londres

2 8 julho (qua.)

londres (kew gardens)
Após pequeno-almoço no hotel, saída pelas 09h00. Iniciamos a nossa visita 
aos Reais Jardins Botânicos de Kew ou Jardins de Kew  (em inglês Royal Bo-
tanic Gardens Kew ou Kew Gardens), são dos mais extensos, antigos e pres-
tigiosos jardins botânicos do mundo. Os Kew Gardens, como em geral são 
conhecidos, constituem um grande complexo de jardins, arboretos e estufas 
situados num vasto parque localizado entre Kew e Richmond upon Thames, 
na periferia sudoeste de Londres. Os Kew Gardens tiveram a sua origem nos 
jardins exóticos mandados plantar por Lord Capel of Tewkesbury, na grande 
propriedade que então era conhecido por Kew Park. Os Jardins Botânicos de 
Kew continuam a ser um dos centros de excelência na investigação botâni-
ca, um afamado centro de formação profissional em jardinagem e uma das 
principais atrações turísticas de Londres.

A estrutura dos jardins é hoje maioritariamente informal, com apenas algu-
mas áreas mantendo o formalismo dos jardins clássicos. Possui extensos 
complexos de estufas, um herbário e uma coleção micológica, bibliotecas e 
diversos locais de lazer e restauração. Almoço livre. Após o almoço reto-
mamos a nossa visita a Kew Gardens. Em Julho de 2003, os Reais Jardins 
Botânicos de Kew foram incluídos na lista dos sítios considerados como pa-
trimónio mundial pela UNESCO.

Jantar no restaurante Dickens Inn. Alojamento no Novotel London West 4*. 

chelsea physic garden

Jardins de kew



sky garden

3 9 julho (qui.)

Londres | HAMPTON COURT FLOWER SHOW 
Pequeno-almoço no hotel. Saída pelas 09h00. Depois de 
uma viagem de metro até á estação de Kingston seguimos 
no barco até Hampton Court. 

Iniciamos de seguida a nossa visita ao Hampton Court 
Flower Show onde passaremos um dia maravilhoso de ve-
rão repleto de inspiração para jardinagem, impressionantes 
exibições florais e oficinas num cenário majestoso. Os stands 
de conselhos de jardinagem da RHS são administrados por 
uma equipa de especialistas que dão conselhos aos visitan-
tes em todos os shows sobre uma série de assuntos. Almoço 
livre. Após o almoço prosseguimos a nossa visita a Hampton 
Court. Antes do jantar teremos ainda a possibilidade de 
visitar o Observatório do Sky Garden. Jantar de Despedida 
no restaurante The Folly. Alojamento no Novotel London 
West 4*. 

hampton court flower show
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4 10 julho (sex.)

Londres - Lisboa 
Pequeno almoço no hotel. Dia inteiramente livre para ativida-
des a gosto pessoal.

Almoço livre. Após formalidades de check-out, comparência 
no lobby do hotel pelas 15h30, para transporte privativo ao ae-
roporto de Heathrow. Chegada e formalidades de embarque, 
para partida no voo TP1357 às 18h45 com destino a Lisboa. 
Chegada prevista ao Aeroporto Humberto Delgado às 21h25. Fim da 

viagem



Alojamento

Este Novotel elegante está apenas a 5 minutos de Hammersmith Apollo. Dispõe 
de quartos espaçosos, uma sala de fitness e um lounge bar elegante. 

Com uma casa de banho privativa, cada quarto moderno do Novotel London 
West inclui uma televisão com canais por satélite. Todos os quartos possuem 
ainda um minibar, secador de cabelo e cofre. A Estação de Metro de Hammer-
smith e o Centro Comercial Broadway estão apenas a 5 minutos a pé. A pres-
tigiada Kensington High Street está a 15 minutos a pé do hotel. O Aeroporto de 
Heathrow está a menos de 20 minutos de carro. Acesso Wi-Fi-Grátis.

Hammersmith International Ctre 1, Shortlands, 
London W6 8DR
Tel: +44 20 7660 0680

Hotel Novotel London West 4*
londres



Valores

•  Passagem aérea (classe económica) voos 
regulares TAP, Lisboa-Londres-Lisboa;

•  Taxas de aeroporto, segurança e combus-
tível (no valor de 127€ -em Out/19, sujeito 
a actualização); c/franquia de transporte 
de 1 mala de porão até 23kg + 1 peça de 
mão até kg, p/passageiro;

•  Assistência local pelo representante da 
CoolTravel e Guia local em língua portu-
guesa;

•  Transporte privativo em Autocarro de Tu-
rismo Aeroporto Heathrow–Hotel –Aero-
porto Heathrow;

•  Passe para viagens de Metro (Oyster Card 
carregado com 12£ p/dia);

•  3 Noites de alojamento em Londres | Hotel 
Park Plaza London Waterloo 4* | Pequeno-
-Almoço;

•  Tour & Visitas Privadas com Guias locais 
segundo Programa:

•  Visita ao Chelsea Physic Gardens com Guia 
Botânico do Jardim (em inglês),

• Visita aos Royal Botanical Gardens Kew,

•  Hampton Court Palace Flower Show, com 
trajecto de barco panorâmico (regular), 

• Visita ao Observatório do Sky Garden,

•  3 Refeições em Hotéis & Restaurantes 
locais (03 Jantares –incluindo Especial 
Despedida);

•  Entradas mencionadas conforme visitas do 
Programa: Chelsea Physic Garden + Royal 
Botanical Gardens Kew + Hampton Court 
Palace Flower Show 2020 + Sky Garden,

•  Taxas hoteleiras, de serviço e IVA à taxa 
em vigor à data de Out/2019;

•  Acompanhamento na viagem por José M. 
M. Santos–Presidente do Clube dos Orqui-
dófilos de Portugal e autor do livro ‘Paixão 
pelas Orquídeas’,

•  Acompanhamento por delegado CoolTra-
vel, durante toda a viagem.

•  Oferta de Guia de Viagem / Mochila / Bol-
sa de documentação,

•  Seguro de Viagem.

•  Quaisquer extras/despesas de carácter 
pessoal, não mencionados como incluídos, 
tais como bebidas às refeições (excepto 
se informação contrária), telefonemas, 
gratificações, lavandaria, bagageiros, 
excursões opcionais não referidas, etc. 
Valores cotizados com base no câmbio 
actual da GBP (01£=1,16€UR), pelo que o 
Programa fica sujeito a possível oscilação, 
mediante eventuais flutuações cambiais 
até ao pagamento final da Viagem em 05/
Junho/2020.

valores por pessoa

assinante jardins 1.490€
580€

pvp normal 1.520€

em quarto duplo suplemento single

preço inclui: preço não inclui:

Para um mínimo  
de 25 Participantes



Data limite para inscrições
31 maio 2020

Sinalização mínima obrigatória 
400€ por pessoa
(Lugares Limitados – Inscrições aceites por ordem de chegada)

Liquidação da viagem até 5 junho 2020
(Em caso de desistência, após 1 Junho 2020, a sinalização não é Reembolsável)

Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência bancária para o 

NIB: 0033 0000 4534 4507 4540 5

INFORMAÇÕES & RESERVAS

RESERVAS            
Revista Jardins 
viagens.jardins@howmedia.pt

ORGANIZAÇÃO
Agência de Viagens CoolTravel  
212 909 390

Paulo Pinto Assunção
937 011 198 | paulo.pinto@cooltravel.pt



venha viajar connosco!

organização


