
                                   
no museu
Para obter informações gerais e agendamentos, ligue para 212-769-5100 ou acesse 
amnh.org.

Os ingressos estão disponíveis em qualquer local de vendas de bilhetes.

Para ingressos antecipados, ligue para 212-769-5200 (de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h; sábados, de 9h às 16h) ou acesso amnh.org. Pode ser cobrada uma taxa de 
serviço.

exposições e atrações especiais
Para obter mais informações sobre as exposições e atrações especiais do momento, 
visite um local de venda de ingressos, pegue uma cópia do Calendário do Museu em 
um Balcão de Informações, ligue 212-769-5100 ou acesse amnh.org. 

exibições do planetário hayden   
Teatro Espacial do Planetário Hayden, Centro Rose da Terra e do Espaço Traduções do 
show espacial disponíveis em alemão, chinês, espanhol, francês e italiano.

filmes imax       
Teatro Samuel J. e Ethel LeFrak (primeiro piso)

visitas grátis
Visitas aos Destaques do Museu e Visitas de Foco temático guiadas por professores
oferecidas diariamente. Verifique a programação do dia no balcão de informações. 

programas e eventos
Para obter mais informações sobre programas públicos, pegue uma cópia do Calen-
dário do Museu disponível em todos os Balcões de Informação, ou acesse amnh.org.

Guia para as instalações e exposições do museu

PORTUGUÊS

horário de funcionamento do museu
Diariamente, das 10h às 17h45, exceto no Dia de Ação de Graças e no Natal.  
Os horários estão sujeitos a alterações.

instalações

acesso  As entradas do Centro Rose e do estacionamento têm acesso para 
cadeirantes,bem como a entrada da 77th Street apenas para programas. Todas 
as áreas públicas são acessíveis a cadeirantes; todas as exibições de vídeo 
com legendas disponíveis ; fones de ouvido normais e com canais estão 
disponíveis nos teatros se solicitados; legendas Rear Window disponíveis para 
alguns filmes IMAX; os scripts do Space Show e do IMAX estão disponíveis.

fotografia  É permitido fotografar para uso pessoal com câmeras manuais
portáteis (exceto onde indicado) e com luz ambiente ou com dispositivos
de acessórios de flash eletrônico. Não são permitidos tripés e iluminação. A 
reprodução ou a venda de fotografias não são permitidas sem autorização.  Não é 
permitido fotografar no Space Theater ou no LeFrak Theater.

Capa: Centro Rose for Earth and Space © AMNH/D. Finnin
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E enquanto você estiver aqui...

Loja

Lojas do Museu   Mercadorias de todo o mundo refletem as exposições 
do museu ou as diversas culturas, o mundo natural e o universo. 

Loja principal   (primeiro e segundo pisos) 
Dinostore   com espaço de entretenimento (quarto piso)
Loja da Terra e do Espaço   (Centro Rose, piso inferior)
Loja Cósmica   (Centro Rose, segundo piso)
Loja on-line   (amnhshop.com) As lojas temáticas acompanham a maioria 
das exposições especiais.

Jantar
Praça de alimentação do museu   Uma ampla variedade de 
especialidades atraentes para todas as idades e gostos. Diariamente, das 
11h às 16h45 (piso inferior)
Café on One   Especialidades gastronômicas para o público adulto 
(primeiro piso)
Café on 4   Refeições leves e lanches variados. Diariamente, das 11h às 
16h45 (quarto piso)
Starlight Café   Lanches. Sábados e domingos, das 11h às 16h45; outros 
horários conforme divulgação (primeiro piso)

Explore
Baixe grátis o AMNH Explorer App para iPhone® ou iPod® Touch, ou 
pegue emprestado gratuitamente um dispositivo pré-instalado no 
balcão Explorer na Rotunda Theodore Roosevelt (segundo piso).

A Bloomberg é a patrocinadora fundadora do AMNH Exploration System.

O American Museum of Natural History é uma instituição educacional 
privada sem fins lucrativos mantida pelas taxas de ingresso, associação 
e contribuições. A cidade de Nova York é proprietária dos prédios e do 
terreno do museu sobre o qual está sediado e fornece verbas para seu 
funcionamento e manutenção.

Impresso nos EUA usando 100% de energia eólia 
renovável não poluente em papel com 55% de conteúdo 
reciclado (30% de resíduos pós-consumo) certificado pelo 
Conselho Administrativo Florestal.

© 2011 American Museum of Natural History

Para obter mais informações ou adquirir ingressos,
acesse amnh.org ou ligue para 212-769-5200.
Todos os horários e programações estão sujeitos a 
alterações.

American Museum of Natural History
Central Park West at 79th Street   New York, New 
York212-769-5100   amnh.org
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