BILHETES
O Novo Museu de Cera de Barcelona abre as suas portas convertido num museu do
século XXI, mas sem perder a sua impressionante arquitetura e história. Usando novas
tecnologias, figuras e encenações, poderá conhecer e fotografar-se com as estrelas mais
famosas do mundo!
O Museu de Cera está localizado em Les Rambles, a rua mais conhecida de Barcelona.
Visite os seus 28 cenários, entre os quais se destacam o Salão da Fama, os
Desportistas, a Casa de Papel ou Star Wars
Conheça as suas mais de 150 figuras e tire uma foto com todos os seus atores,
cantores ou desportistas favoritos e muitos mais!
No final da sua visita, venha ao Bosc de les Fades, o bar mais mágico de Barcelona
inspirado no estilo de floresta encantada!

HORÁRIOS
Todos os dias: das 10h30 às 20h00 (última entrada às 19h00)

PREÇOS DOS BILHETES ONLINE

→

Adulto
20,00 €
Menor de 5 anos
0,00 €
Criança (entre 6 e 16 anos)
16,00 €
Reduzido (cadeira de rodas)
17,00 €
Maior de 65 anos
17,00 €
Grupos (+9 pax)
16,00 €
Pack Familiar
57,60 €*

→

→
→
→

→

→

*2 adultos + 2 crianças (6-16 anos)

ACESSIBILIDADE
O museu é totalmente acessível, exceto dois cenários que ainda não estão adaptados
para pessoas em cadeiras de rodas. Se for esse o seu caso, ao comprar o bilhete,
selecione a tarifa reduzida.

BILHETES

COMO CHEGAR

O Museu de Cera de Barcelona está localizado no coração da cidade, em Passatge de la
Banca n.º 7, na conhecida avenida de La Rambla, ao pé da estátua de Colombo e do
Porto. Pode-se chegar por diferentes meios de transporte:
DE COMBOIO
Nos FGC ou Renfe: Paragem Plaça Catalunya e, a partir daí:
Pode descer a Rambla em direção ao mar/Porto, cerca de 15 minutos a
pé, ou,
Apanhar a Linha 3 do metro em direção à Zona Universitària e descer
na segunda paragem, em Drassanes.
DE AUTOCARRO
As linhas de autocarro com paragem nas imediações do museu são 59,
D20, H14, V13 e V17
DE METRO
A estação de metro mais próxima do museu é da L3 (linha verde),
Drassanes.
Outras estações e linhas de metro próximas:
Pl. Catalunya ( L1 e L3 ) 15 minutos a pé
Barceloneta e Jaume I ( L4 ) 15 minutos a pé
VEÍCULO PRÓPRIO
Automóvel: nos arredores do Museu de Cera de Barcelona, não há
estacionamento gratuito, mas existem diferentes parques de
estacionamento com um preço por minuto/hora.
Motocicleta: em frente à entrada para a passagem do Museu de Cera
(rua de La Rambla subindo para a Plaça Catalunya), há estacionamento
para motocicletas.

BILHETES

CONTACTO
+ 34 933 172 649
info@museocerabcn.com

MORADA
Passatge de la Banca, 7
(La Rambla) 08002

