Planeje sua Visita
MUSEU
O Museu Americano de História Natural, fundado em 1869, é uma das instituições
científicas, educacionais e culturais mais proeminentes do mundo. O Museu contém 46
salas de exibição permanente e galerias para exposições temporárias, incluindo o Centro
Rose para a Terra e o Espaço (Rose Center for Earth and Space), com o Planetário Hayden
e um teatro IMAX. O Museu comporta cinco divisões de pesquisa ativa e três centros
interdisciplinares. Sua coleção permanente inclui mais de 32 milhões de espécimes e
artefatos culturais.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
O Museu está aberto diariamente, das 10h00 às 17h45. O Museu permanece
fechado no Dia de Ação de Graças e no Natal.

ENDEREÇO
O Museu está localizado na 79th Street e Central Park West e é bem atendido pelo
transporte público. A estação de metrô mais próxima do Museu está na “81st
Street”, parada das linhas de metrô B e C. A entrada principal para o Centro Rose
para a Terra e o Espaço está localizada na 81st Street, entre o Central Park West e a
Columbus Avenue. Há estacionamento disponível no local.

PREÇOS PARA INGRESSOS E BILHETES
Valores Sugeridos de Admissão Geral
Inclui as 46 salas de exposição permanente e o Centro Rose para a Terra e o Espaço
ADULTOS US$19
IDOSOS / ESTUDANTES US$14,50
Acima de 60 anos / Com Documento de Identidade
CRIANÇAS US$10,50
Idade entre 2-12 anos
Admissão Geral + Uma Exposição Especial ou Show
ADULTOS US$25
IDOSOS / ESTUDANTES US$19
Acima de 60 anos / Com Documento de Identidade
CRIANÇAS US$14,50
Idade entre 2-12 anos
Ingresso Super Econômico
Inclui Todas as Exposições Especiais e Shows
ADULTOS US$33
IDOSOS / ESTUDANTES US$25,50
Acima de 60 anos / Com Documento de Identidade
CRIANÇAS US$20,50
Idade entre 2-12 anos
Ingressos Individuais
Caso quiser pagar menos do que o preço da Admissão Geral e também quiser
visitar uma exposição especial ou assistir a um filme IMAX ou Space Show, é
possível fazer essa solicitação em um dos balcões da bilheteria do Museu.
Separe o valor que quiser pagar para a admissão geral e adicione os seguintes
preços de bilhetes individuais: Space Show, IMAX, ou exposição especial US$22
adultos, US$18 idosos/estudantes, US$12 crianças.

AUXÍLIO EM IDIOMAS ESTRANGEIROS
Normalmente, nos balcões de informações localizados na entrada principal
do Museu e nos balcões de bilheteria marcados com o símbolo internacional
“i” estão posicionados funcionários com broches “Eu falo...” que podem
fornecer serviços de ajuda em idiomas estrangeiros.
Temos mais de 400 funcionários, que oferecem serviços em mais de 30
idiomas que usam esses broches “Eu falo...”. No caso de ocorrer uma
situação de emergência individual no Museu (como um visitante separado de
um grupo ou uma criança perdida), por favor, procure os funcionários do
Museu com um desses broches “Eu falo…” que fale seu idioma.
No caso de uma situação de emergência, um serviço de tradução pode ser
acessado pelo telefone nos balcões de informações, se não puder encontrar
um intérprete apropriado no local.
Os Mapas do Andar Térreo do Museu direcionam os visitantes para todas as
salas de exposição e de serviços, incluindo as áreas de alimentação,
banheiros, etc. Essas indicações estão disponíveis em 10 idiomas nos balcões
de informações e podem ser baixadas aqui.
Para receber ajuda ao navegar por nosso website principal, por favor, use o
Google tradutor, um serviço de terceiros que oferece traduções automatizadas
que dão uma boa ideia do conteúdo original dos websites. Essas traduções
devem ser usadas somente como um guia básico.
EVACUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
No caso de ser necessária uma evacuação de emergência (como um incêndio
no edifício), o anúncio da evacuação de emergência será feito somente em
inglês, para apressar o processo de evacuação. Entretanto, o Museu
complementa os anúncios com luzes de emergência intermitentes e diversos
membros da equipe de segurança espalhados por todo o Museu para avisar
os visitantes sobre a evacuação através de ações e gestos. Em uma situação
em que o Museu necessite fechar mais cedo (por exemplo, intempéries, como
uma nevasca), os anúncios ao público sobre o encerramento do horário de
visitas serão feitos em 10 idiomas.
Durante o encerramento e a evacuação, os visitantes são direcionados para as
saídas, que são iluminadas com sinais de EXIT e luzes vermelhas. Membros
da equipe de segurança do Museu estão espalhados por tudo o Museu de
forma permanente, para direcionar os visitantes para as saídas quando
solicitado ou necessário.
COMENTÁRIOS
Se quiser enviar ao Museu comentários ou sugestões relacionadas com nossos
serviços de idiomas ou qualquer outro assunto relativo à sua sua visita, você pode
Enviar um e-mail para: visitorinfo@amnh.org ou
Escrever para nosso endereço postal: 200 Central Park West, Nova York, NY
10024

