joan miró
MATERIALIDADE E METAMORFOSE

01 OUT 2016 — 28 JAN 2017

HORÁRIOS MUSEU | CASA | PARQUE
Seg: fechado
Ter-Sex: 10h00-18h00
Sáb, Dom, Fer: 10h00-19h00

VISITAS PARA ESCOLAS
O número de professores que acompanham os grupos de estudantes têm
limitação conforme a faixa etária:
- No pré-escolar, 1º e 2º ciclos cada grupo de 10 alunos deverá ser
acompanhado por um professor;
- No 3º ciclo e secundário cada grupo de 15 alunos deverá ser
acompanhado por um professor.
Cada professor acompanhante extra, terá de adquirir o bilhete individual
de acesso.

BILHETES
- Miró (inclui Museu e Parque) : €16
- Miró (inclui Parque) : €11
Os valores incluem IVA à taxa normal em vigor.
ENTRADA GRATUITA
- 1º domingo de cada mês: 10h00-13h00 (nos restantes domingos
aplica-se o tarifário em vigor)
- Até 12 anos
- Amigos de Serralves
- Entrada gratuita para clientes BPI (oferta de um bilhete por titular
de conta, mediante a apresentação de um documento de identificação
e cartão de crédito/MB)
DESCONTOS 50%
- 13-18 anos
- Estudantes
- Cartão-jovem
- Séniores (65 anos e mais)
Ofertas válidas mediante a apresentação de um documento de identificação.
VISITAS DE GRUPO COM GUIA
- Tarifário próprio, necessária marcação prévia para
ser.educativo@serralves.pt
VISITAS ORIENTADAS
- Acesso: mediante aquisição de bilhete para a exposição Miró
(emitido no dia)
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Nota: os Professores usufruem de 50% desconto na adesão ao programa Amigo de
Serralves (modalidade individual ou família), mediante apresentação de comprovativo
(de situação profissional ativa). Entre outras regalias, os Amigos podem visitar Serralves
gratuitamente durante todo o ano.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
- Confira o seu bilhete no ato de compra. Não se efetuam trocas
ou reembolsos.
- Crianças menores de 12 anos de idade devem estar sempre acompanhadas
por adultos.
- Sacos e volumes devem ser depositados no Bengaleiro
- Não é permitida a entrada de animais, à exceção de cães-guia.
- Não é permitida a entrada de carrinhos de bebés.
- É permitido fotografar sem flash, excepto para fins de utilização comercial ou
pública. Neste último caso é sempre necessária autorização expressa para o efeito.
- Não é permitido tomar refeições na casa.
- Serviço de Wi-Fi gratuito em Serralves: Parque de Serralves, exterior
do Museu e Casa, esplanada do Restaurante e Biblioteca do Museu.
ACESSO
- A entrada para a exposição é realizada pelo Museu.
- Por constrangimentos da própria arquitetura da Casa, esta exposição só
tem acessibilidade para PMR no piso térreo.
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