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Informação Geral Como Chegar

Museu Museu + BioDomo Planetário *Só BioDomo

Geral: 7.00 € 11.00 € 2.50 €   6.00 €

Reduzida: 6.00 € 9.00 € 2.00 €  5.00 €

Escolar: 5.50 € 9.00 € (inclui guia) 2.00 € 5.00 € (inclui guia)
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Horários

De 10.00 h. a 19.00 h. de Terça-Feira a Sábado e 
Segundas-Feiras vésperas de Feriados.
De 10.00 h. a 15.00 h. Domingos e Feriados.

Fechado: 1 e 6 de Janeiro, 1 de Maio, 25 de 
Dezembro e Segundas-Feiras.

Planetário: Consultar na Bilheteira, aproximadamente 
uma sessão por hora.
Para possíveis alterações, consultar o calendário na web.

Tarifas

* Só BioDomo: Entrada até uma hora antes do fecho do museu

Tarifa reduzida: Maiores de 65 anos, menores de 18 
anos e grupos organizados de mais de 15 pessoas.

*Tarifas sujeitas a possíveis variações.

A pé: A 15 minutos do centro.

De carro: Pelo Camino de Ronda e desde a Circular 
de Granada (Circunvalación).

Autocarro: 
5 (Fernando de los Ríos-Parque de las Ciencias)
11 (Plaza de las Américas)
21 (Plaza de las Américas)
C5 (Alejandro Otero)

Metro: Paragem Alcázar del Genil.



Se procura um destino atractivo de ócio cultural, esse 
lugar é o Parque de las Ciencias de Granada.
Situado a 15 minutos a pé do centro histórico da 
cidade, é um centro de ciência e museu interactivo 
que dedica 70.000 m2 à diversão inteligente e ao 
entretenimento educativo. Com mais de 600.000 
visitantes por ano, está consolidado como o museu 
mais visitado da Andaluzia.

Natureza, astronomia, jogos de mecânica, efeitos 
ópticos ou uma viagem ao interior do corpo humano, 
são alguns dos conteúdos permanentes do museu, 
para todas as idades. 27.000 m2 de zonas verdes, 
5.000 m2 de exposições temporárias, área de 
descanso, picnic livre e café restaurante para passar 
um dia agradável.

Não pode perder:

BioDomo
Uma janela para a vida, dedicada à bio-diversidade 
do planeta num espaço onde habitam mais de 200 
espécies de animais e plantas.

Planetário
Os seus projectores recriam mais de 7.000 estrelas, 
oferecendo uma visão do Universo em 360°, além 
de outros conteúdos numa dezena de programas 
diferentes.

Borboletário Tropical
20 espécies de borboletas e mais de 70 espécies de 
plantas de origem tropical e subtropical.

Aves de Rapina em Vôo
Observar o vôo de uma águia ou como caça um fal-
cão, a apenas poucos centímetros de distância.

Workshops e visitas guiadas
O museu oferece uma dezena de workshops diários, 
aptos para todos os públicos, além de visitas guiadas 
a diferentes espaços como o Lagar e o Dólmen.


