Como Chegar

Informação Geral

Horários
Das 10.00 h. às 19.00 h. de Terça-feira a Sábado.
Das 10.00 h. às 15.00 h. Domingos, Feriados e às
Segundas-feirasque sejam vésperas de Feriados.
Fechado: 1 de Janeiro, 1 de Maio e 25 de Dezembro.
Todas as Segundas-feiras (excepto Feriados e vésperas de
Feriados).
Planetário: Consultar na bilheteira, aproximadamente uma
sessão por hora.

Tarifas*

Geral:
Reduzida:
Escolar:

Museu

Planetário

7.00 €
6.00 €
5.50 €

2.50 €
2€
2€

Tarifa reduzida: Maiores de 65 anos, menores de 18 anos e
grupos organizados de mais de 15 pessoas.
*Tarifas submetidas a possível variação.

Para mais informação
www.parqueciencias.com
Telefone: (+34) 958 1319000
Avda. de la Ciencia s/n. 18006 Granada
info@parqueciencias.com

A pé: A 15 minutos do centro.
Em automóvel: Pelo Camino de Ronda e pela circular de Granada
(Circunvalación).
Autocarro urbano:
SN5 (Parque de las Ciencias)
S0 (Plaza de las Américas)
C5 (Alejandro Otero)
U3, SN2 y SN3 (Camino de Ronda-Jardín de la Reina)
LAC (Paseo del Violón
Comboio: Tarifas especiais para grupos. Informação na RENFE.
Estacionamento público com preços especiais para os visitantes.

O Parque de las Ciencias é um museu interactivo,
com mais de 70.000 m2, situado a poucos minutos a pé
do centro histórico de Granada e que tem uma das mais
variadas ofertas de ócio cultural e científico da Europa.

Edifício Macroscópio

Edifício Pêndulo de Foucault

Exterior

Pavilhão Viagem ao Corpo Humano. Uma viagem desde
a origem da vida até à anatomia humana.

O museu abre-se ao exterior com os Percursos Botânicos, o
Jardim de Astronomia, o Observatório Astronómico, a Tenda
da Ginástica Mental, as Esculturas Dinâmicas, a Zona das
Energias, os módulos de mecânica e percepção e outros
jogos ao ar livre.

Pavilhão Cultura da Prevenção. Melhorar a percepção
dos riscos no trabalho e na vida quotidiana.

Descobrir o equilíbrio frágil do nosso planeta,
multiplicar-se no túnel infinito e agarrar a sua sombra
são algumas das propostas das salas Biosfera,
Percepção e Eureka. A Sala Explora para conhecer a
ciência desde as idades mais pequenas.
Planetário. Realize uma emocionante viagem pelo
Universo
com a projecção de mais de 7.000 estrelas.

Pavilhão Tecno-Fórum. Um espaço para as novas
tecnologias, a inovação e a arte.

Pavilhão de Espaços Naturais

Sala Explora o Sotão do Museu. Aproxima a ciência à
infância através da descoberta e da exploração.

Tudo sobre os espaços naturais da Andaluzia,o meio
ambiente e a sua conservação.

Pavilhão Al-Andalus e a Ciência. O legado científico
e tecnológico de Al-Andalus ao seu alcance.

Pavilhão de Exposições Temporárias. Grandes produções
expositivas de âmbito nacional e internacional.

Torre de Observação. Um miradouro para Granada onde
pode realizar experiências com a ciência e a tecnologia.
Borboletário Tropical. Observe, ao vivo, o ciclo da vida
das borboletas. Mais de 20 espécies tropicais diferentes.
Curso Aves de Rapina em Vôo. Conheça a ecologia e a
biologia das aves de rapina.

Exposições Temporárias
Mais de 5.000 m2 distribuídos em salas expositivas de
superfícies diferentes.

