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Un’enclave architettonico davvero unica, nella quale arte,
scienza e natura si fondono magicamente per farti divertiré
imparando. Questa grande struttura per l’intrattenimento di
350.000 m2 comprende: l’Oceanogràfic, una città sottomarina
che ingloba i principali mari e oceani del pianeta; Àgora, uno
spazio multidisciplinare che accoglie eventi di varia natura;
il Museu de les Ciències, un museo di scienza interattivo per
imparare divertendosi; l’Hemisfèric, il cinema IMAX DOME,
con proiezioni digitali in 3D e infine il Palau de les Arts, uno
splendido palazzo dell’opera.

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES
Av. Professor López Piñero, 7
46013 València (España)

La Ciutat de les Arts i les Ciències è un’illusione. Attraversare
oceani a piedi, viaggiare nel tempo, imparare dai dinosauri,
esplorare galassie o giocare con l’elettricità. Qui potrai
diventare astronauta, salutare gli squali o ballare con i delfini.

Seguix-nos en / Seguici anche su
CIUTAT
DE LES ARTS
I LES CIÈNCIES

—ITA

VALÈNCIA

Un enclavament arquitectònic únic on l’art, la ciència i la
naturalesa es fonen amb una màgia especial per a disfrutar
del coneixement. Este gran centre d’oci, de 350.000 m2
comprén: l’Oceanogràfic, una ciutat submarina que engloba
els principals mars i oceans del planeta; l’Àgora, un espai
multidisciplinari que acull esdeveniments de distinta
naturalesa; el Museu de les Ciències, un museu de ciència
interactiva on aprendràs divertint-te; l’Hemisfèric, un cinema
IMAX DOME, cinema digital 3D i projeccions digitals; i el Palau
de les Arts, un meravellós teatre de l’òpera.

DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

LA CIUTAT

La Ciutat de les Arts i les Ciències és emocionant. Els seus
oceans es recorren caminant i és possible viatjar en el temps,
aprendre dels dinosaures, explorar les galàxies o jugar amb
l’electricitat. On pots convertir-te en astronauta, saludar
taurons o ballar amb dofins.

COM ARRIBAR / COME ARRIVARE

—VAL

HEMISFÈRIC
10.00- fins al començament de l’última sessió. Varia segons la temporada, dies festius i vespra de festiu. / 10.00 a. m.- fino all’inizio
dell’ultima sessione. Variabile secondo la stagione, giorni festivi e prefestivi.

MUSEU DE LES CIÈNCIES
De dilluns a dijous /
Da lunedì a giovedì

De divendres a diumenge /
Da venerdì a domenica

10.00 - 18.00

10.00 - 19.00

CONDICIONS DE LES ENTRADES
· Tarifa reduïda aplicable a xiquets fins a 12 anys,
jubilats, pensionistes, persones amb discapacitat
i desocupats. Necessari document acreditatiu.

Temporada / Stagione

Data / Data

Baixa / Bassa

08/01 - 28/03, 15/10 - 05/12 i / e 10/12 - 23/12

Mitjana / Mezza

02/01 - 07/01, 29/03 - 29/06, 10/09 - 14/10,
01/11 - 04/11, 06/12 - 09/12 i / e 26/12 - 30/12

De dilluns a diumenge / Da lunedì a domenica
10.00 - 19.00

· Consultar tarifes de grups.

Alta

30/06 - 09/09

10.00 - 21.00

Horaris especials /
Orari speciali

01/01
24/12
25/12

16.00 - 20.00
10.00 - 14.00

Més informació:
www.cac.es i (+34) 96 197 46 86.

31/12

10.00 - 18.00

17.00 - 21.00

Temporada / Stagione

Data / Data

De diumenge a divendres /
Da domenica a venerdì

Dissabte / Sabato

Baixa / Bassa

02/01 - 23/03, 03/04 - 06/04, 09/04 - 27/04,
02/05 - 15/06, 17/09 - 11/10, 14/10 - 31/10,
04/11 - 05/12, 9/12 - 23/12 i / e 26/12 - 30/12
24/03 - 29/03, 01/04 - 02/04, 07/04 - 08/04,
28/04 - 01/05, 16/06 - 12/07, 02/09 - 16/09,
12/10 - 13/10, 01/11 - 03/11 i / e 06/12 - 08/12

De dilluns a diumenge / Da lunedì a domenica

Mitjana / Mezza
Alta

13/07 - 01/09

10.00 - 00.00

Horaris especials /
Orari speciali

10.00 - 18.00

10.00 - 20.00

12.00 - 18.00

24/12 i / e 31/12

10.00 - 16.00

30/03 i / e 31/03

TARIFES INDIVIDUALS / TARIFFA INDIVIDUALE
Museu de les Ciències
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· Entrada gratuïta de 0 a 3 anys.

· Tariffa ridotta applicabile a bambini fino ai
12 anni, pensionati, persone con disabilità
e disoccupati. E’ necessario presentare un
documento di accreditamento.

4
P

· Ingresso gratuito da 0 a 3 anni.

P
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Per saperne di più www.cac.es
oppure chiamando il (+34) 96 197 46 86.
Programació subjecta a canvis. /
Programmazione soggetta a cambiamenti.
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10.00 - 22.00
ADULT

REDUÏDA /
RIDOTTA

8€

6,20 €

Hemisfèric

8,80 €

6,85 €

Oceanogràfic

29,70 €

22,30 €

Museu de les Ciències + Hemisfèric

12,60 €

9,60 €

Museu de les Ciències + Oceanogràfic

31,30 €

23,70 €

Hemisfèric + Oceanogràfic

31,90 €

24,10 €

Museu de les Ciències + Hemisfèric + Oceanogràfic

37,90 €

28,80 €

VENDA D’ENTRADES
www.cac.es/entradas, taquilles
i (+34) 96 197 46 86.
VENDITA DI BLIGIETTI
www.cac.es/tickets, biglieterie e
(+34) 96 197 46 86.
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Palau de les Arts

2

Hemisfèric

3

Umbracle

4

Museu de les Ciències

5

Àgora

6

Oceanogràfic

3

· Esistono tariffe speciali per possessori di Carné
de Estudiante, Carné Joven, Carné +26, famiglia
numerosa e monoparentale. E’ necessario
presentare un documento di accreditamento.
· Esistono tariffe speciali per gruppi.

10.00 - 20.00

01/01 i / e 25/12

· Consultar les tarifes de Carnet d’Estudiant,
Carnet Jove, Carnet +26, família nombrosa i
monoparental. Necessari document acreditatiu.

CONDIZIONI

OCEANOGRÀFIC
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Empresa certificada ISO 9001 (n.º 5000383) ISO 14001 (n.º 5000383-MA) BVQi

HORARIS I PREUS / ORARI E TARIFFE

HE M ISFÈR IC

OCEANOGRÀFIC

MUSEU DE LES CIÈNCIES

CI U TAT DE LES ARTS I L ES C IÈNC IES

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES

C I U TAT D E L E S A R TS I L E S C I È N C I E S

VALÈNCIA

VA L È N C I A

VAL ÈNCIA

—VAL

—VAL

—VAL

Si vols explorar galàxies amb milions d’estreles, caminar
entre dinosaures o viure increïbles aventures, vine a este
fantàstic cinema i disfruta de les nostres pel·lícules.

En el Museu de les Ciències una infinitat d’exposicions
interactives t’està esperant... Descobrix el genoma humà
en el Bosc de Cromosomes; coneix tots els secrets dels
dinosaures durant el Mesozoic en Els nostres dinosaures;
esbrina quins són els principis bàsics que regixen la vida en
l’espai en Gravetat zero i al·lucina amb els experiments dels
tallers de La Ciència a Escena.

Pensa en un lloc on s’unixen els oceans, els taurons naden
al teu costat i les belugues et somriuen... Segur que has
pensat en un lloc llunyà, però estem molt prop. Descobrix
l’Oceanogràfic, el major aquari d’Europa.

A l’Hemisfèric posem a la teua disposició la tecnologia més
puntera amb tres sistemes de projecció en una sala: cinema
en gran format IMAX DOME, cinema digital 3D i projeccions
digitals.
No ho dubtes, assenta’t i tria el viatge que vols fer!

—ITA

Vine al Museu i troba totes les respostes en la ciència
divertida!

—ITA

Se vuoi esplorare galassie con milioni di stelle, o camminare
tra i dinosauri o vivere avventure incredibili, vini visitare
questo cinema fantastico e a vedere i nostri film.
Nell’Hemisfèric mettiamo a tua disposizione la tecnologia
più all’avanguardia con tre sistemi di proiezione in una sala:
cinema di grande formato IMAX DOME, cinema digitale 3D e
proiezioni digitali.
Cosa aspetti, accomodati e scegli il tuo viaggio!

Sorprén-te amb les acolorides meduses, observa els
cocodrils i les tortugues gegants d’Aldabra. Si vols prendre
una travessa, accedix pel túnel d’Oceans i recorre els seus
35 metres de longitud caminant entre taurons i ratlles. Els
dofins i pingüins t’esperen amb moltes ganes de passarho bé, això sí, no oblides saludar a les belugues i a la seua
cria Kylu, l’única família de belugues que pots contemplar a
Europa.

Un’infinità di mostre ti aspettano nel Museu de les Ciències...
Scopri il genoma umano nel Bosco dei Cromosomi e
tutti i segreti dei dinosauri del Mesozoico ne Els nostres
dinosaures. Impara quali sono i principi base che regolano
la vita nello spazio in Gravità zero e fatti sbalordire dagli
esperimenti negli workshops di La Scienza in Scena.

Coneix totes les activitats complementàries a la teua visita
en www.oceanografic.org/actividades. A més, podràs viure
una experiència sensorial inoblidable en el nostre CINE 4D.

Vieni al Museu e troverai tutte le risposte divertendoti con la
scienza!

Pensa ad un luogo dove gli oceani si uniscono, gli squali
ti sfiorano nuotando, i beluga ti sorridono… di certo hai
pensato ad un luogo lontano, e invece siamo molto vicini.
Scopri l’Oceanogràfic, l’acquario più grande d’Europa.

OCEANOGRÀFIC
+ MUSEU DE LES CIÈNCIES

VAL—

Compra la teua entrada de l’Oceanogràfic,
i per només 1,6 € més, disfruta també del
Museu de les Ciències
ITA—

Acquista il tuo biglietto per l’Oceanogràfic,
e con solo 1,6 € in più, potrai visitare anche il
Museu de les Ciències

—ITA

29,7€

+

1,6

€

=

31,3€

Fatti stupire dalle meduse colorate, osserva i coccodrilli
e le tartarughe giganti di Aldabra.Se vuoi prendere una
scorciatoia, entra nel tunnel Océanos e percorri i suoi 35
metri di lunghezza tra squali e pesci raia. Anche i delfini e
i pinguini ti stanno aspettando, con un sacco di voglia di
divertirsi. Mi raccomando però: ricordati di salutare i beluga
e il loro cucciolo Kylu. E’ l’unica famiglia beluga che puoi
vedere in Europa!
Scopri tutte le attività complementari disponibili durante
la tua visita su www.oceanografic.org/actividades. Inoltre,
potrai vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile nel
nostro CINE 4D.

OCEANOGRÀFIC
+ HEMISFÈRIC
VAL—

Compra la teua entrada de l’Oceanogràfic,
i per només 2,2 € més, disfruta també
de l’Hemisfèric
ITA—

Acquista il tuo biglietto per l’Oceanogràfic,
e con solo 2,2 € in più, potrai visitare anche
l’Hemisfèric

29,7€
www.cac.es/hemisferic

www.cac.es/museu

www.cac.es/oceanografic

+

2,2

€

=

31,9€

