
Balcão de informações
No balcão de informações do 
Edifício de entrada, encontrará 

todo o tipo de informações acerca das 
nossas atividades, palestras, visitas, caças 
ao tesouro, material escolar, exposições e 
obras da coleção do museu. Os nossos 
funcionários terão prazer em ajudá-lo.

Caça ao tesouro
Para crianças dos 6–12 anos (gratuito).

Saiba mais sobre as famosas pinturas de 
Vincent. Responda às perguntas e realize 
as tarefas. Se acertar em todas as 
respostas, terá um presente à sua espera 
no balcão de informações. A caça ao 
tesouro está disponível em dois idiomas: 
neerlandês e inglês.

A mala de viagem de Vincent
Para crianças dos 6-12 anos 
acompanhadas por adultos (gratuito).

No balcão de informações, as crianças e 
os seus acompanhantes adultos podem 
recolher a Mala de viagem de Vincent. Ela 
está cheia de tarefas divertidas para os 
mais novos e mais velhos. 

Palestras
Frequentemente são organizadas 
palestras sobre diferentes temas para 
visitantes do museu. Os investigadores, 
curadores e restauradores contam 
histórias inspiradoras sobre Van Gogh, a 
sua época, investigações recentes ou 
sobre uma exposição. Solicite os detalhes 
sobre o programa atual aos funcionários 
do balcão de informações.

Sextas à noite no museu
Todas as sextas-feiras, o museu abre a 
noite com um programa magnífico com 
música ao vivo, dj’s, vj’s, workshops, 
apresentações e visitas guiadas. O bar do 
lounge tem uma ampla seleção de 
bebidas e cocktails.

Acessibilidade
O Van Gogh Museum oferece uma boa acessibilidade 
para pessoas em cadeiras de rodas. Os elevadores 

dão acesso fácil a todos os andares do museu. O museu 
também disponibiliza cadeiras de rodas, andarilhos e assentos 
articulados. Os nossos colaboradores do balcão de 
informações estão à sua disposição para esclarecer qualquer 
pergunta ou dúvida.

Balcão multimédia
Entre no mundo de Van Gogh e participe no nosso 
tour multimédia premiado para fazer da sua visita 

uma experiência única. Disponível nos idiomas: Holandês, 
Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Russo, Japonês, Chinês 
(Mandarim) e Português. Preços: 5 € (adultos) e 3 € (13-17 
anos).

Livraria
A nossa extensa livraria encontra-se no 3.º piso do 
Edifício principal. Aqui encontrará livros acerca da 

vida e obra de Van Gogh, da coleção do museu e da arte da 
sua época. Para as crianças, existe um local especial com livros 
infantis. A livraria também dispõe de uma mesa de leitura com 
uma bela vista sobre o Museumplein.

Café do museu Le Tambourin
O Le Tambourin no Edifício principal oferece uma 
vasta gama de refeições quentes e frias preparadas 

na hora, bebidas, saladas e bolos. As ofertas especiais estão 
disponíveis todos os dias – antes das 12 h e depois das 15 h.

WIFI gratuito
Encontra-se disponível WIFI gratuito em todo o 
edifício. Selecione a rede “VanGoghMuseum”, aceite 

os termos e condições e ficará online.

Fotografias
Não é permitido fotografar dentro do museu, exceto 
nos locais indicados.

Lojas do museu
O Museu Van Gogh tem duas lojas: a Flagship Store 
(no rés-do-chão, junto à entrada em vidro) e a loja 

Last-minute (1o andar). A Flagship Store oferece uma vasta 
gama de produtos inspirados nas exposições e na coleção fixa 
do museu. Aqui poderá encontrar souvenirs (postais, catálogos, 
gravuras, reproduções) e produtos exclusivos de design 
(holandês) como moda, acessórios para a casa, produtos de 
papelaria e brinquedos. A loja oferece a possibilidade de fazer 
compras Tax Free (para viajantes de países fora da UE). A loja 
Last-minute (1o andar) oferece uma seleção destes produtos. 

Planta
Português

———
Que tal tornar-se amigo?
Ao tornar-se amigo do museu, está a apoiar 
as nossas atividades. Consulte as opções em 
www.vangoghmuseum.com/become-a-friend

Também nos pode seguir em:

Em www.vangoghmuseum.com encontra 
todas as informações mais recentes sobre 
exposições e atividades, obras na coleção 
permanente, horário de abertura, preços 
de admissão e acessibilidade.
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Museu Van Gogh, Amesterdão
O museu é composto por dois edifícios: o Edifício principal (amarelo) e a Ala de exposições (azul). Estes 
edifícios estão ligados pelo Edifício de entrada de vidro (branco). O Edifício principal contém a coleção 
permanente do museu com obras de Van Gogh e dos seus contemporâneos. A Ala de exposições acolhe as 
várias exposições que são lá organizadas. O Museu Van Gogh está aberto 365 dias por ano.

Edifício principal Edifício de entrada Ala de exposições
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Van Gogh 1883-1889
1. Os modelos de Van Gogh
2. Pintor da vida de agricultor
3. Regresso ao essencial
4. Novas perspetivas

5. Arte moderna em Paris
6. Amigos do artista
7. Florescimento artístico
8. Sonhando com o Japão

Edifício principal

Edifício principal

A 1

Edifício principal

2 3

Ala de exposições

0

Ala de exposições

1

Van Gogh 1889-1890
1. Pintar contra todas as probabilidades
2. Natureza inspiradora
3. Van Gogh inspira

Van Gogh ao pormenor 
1. Uma vida em cartas
2. Tesouros da família
3. Família
4. Trocas artísticas 

5. Amigos
6. Amigos em Pont-Aven
7. Van Gogh no trabalho
8. Van Gogh como desenhador

LivrariaFraldário

Elevador

Bengaleiro Escada rolante

Informações

Guia multimédia

Escadas

Café do museu 
Le Tambourin

Loja do museuAuditório

WCs

Saída

Legenda

Não utilize o 
telemóvel

Não são permitidas 
gravações

Não é permitido 
fumar

Não são permitidos 
alimentos

Não são permitidos 
guarda-chuvas

Não são permitidos 
animais domésticos

Não são permitidos 
líquidos

Não são permitidos 
objetos cortantes

Frente a frente com Van Gogh
1. Autorretratos
2. Cronologia

Salas de workshops
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Edifício principal

Edifício principal

Entrada Bilhetes
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