Prezado visitante,
A área de parque do Instituto Butantan é livre para visitação, sem ser necessário
qualquer tipo de agendamento ou pagamento. Apenas pedimos, como em
qualquer espaço público, que deixe o espaço como o encontrou, cuidando dos
materiais e resíduos trazidos e observe uma boa convivência com os demais
usuários. O parque funciona todos os dias das 7h às 18h.
Os museus do Instituto, localizados no parque, funcionam de terça a domingo das
9h às 17h (as portas dos museus fecham às 16h45). Para a visitação é necessário a
compra dos ingressos no dia da visita, sendo que cada ingresso permite uma única
entrada em cada museu. A bilheteria funciona das 8h45 às 16h.
Os três museus possuem educadores, que ficam disponíveis para tirar dúvidas e
realizar explicações sobre o nosso acervo para todos os visitantes. O
agendamento de grupos é necessário apenas para grupos organizados (como
escolas, associações, grupos de escoteiros etc.) a partir de 15 pessoas.
Caso você queira vir com um grupo com mais de 15 pessoas, não é necessário
fazer agendamento. No dia da visita, compre o ingresso para todos os integrantes
(mesmo pessoas isentas, como pessoas com mais de 60 anos, devem ter um
ingresso – nesses casos, será fornecido um ingresso “isento”) e dirija-se para a
porta dos museus. Na entrada do museu, informe para a recepcionista qual o
tamanho do seu grupo, e ela informará se é possível que todos entrem juntos ou
se será necessário dividir o grupo em grupos menores.
Esse procedimento é necessário para todos os visitantes (grupos agendados ou
não e visitantes espontâneos) e visa garantir a segurança de todos, levando em
consideração a capacidade suporte de cada museu.
Qualquer dúvida entre em contato com nossa equipe de agendamento, através do
telefone 11 2627-9536 ou diretamente com as recepcionistas dos museus.
Atenciosamente,
Divisão cultural do Instituto Butantan

