Bem-vindo a Madrid
O CaixaForum Madrid é um centro sociocultural próprio do século XXI que abre as suas
portas à arte antiga, moderna e contemporânea, aos festivais de música e poesia, à
arte multimédia, aos debates sobre a atualidade, às jornadas sociais e aos
workshops
familiares e educativos.
A sua sede espetacular, situada no Paseo del Prado (ao lado dos três grandes museus do Paseo
del Arte: Prado, Thyssen e Rainha Sofia, é um dos símbolos desta cidade. A recuperação do
edifício da antiga central elétrica de Mediodía foi realizada pelo estúdio de arquitetos Herzog & De
Meuron e tem duas características que o tornam facilmente reconhecível: o jardim vertical e o seu
aparente estado de "levitação".
CaixaForum dispõe de mais de 2000 metros quadrados destinados a salas de exposições, um
auditório com 322 lugares, e várias salas polivalentes para conferências. Uma cafetaria, uma lojalivraria, e um restaurante, completam a oferta deste centro.

Acessibilidade
Physical accesibility
ACESSÍVEL PARA UTILIZADORES DE CADEIRAS DE RODAS E PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA
Acesso a todos os espaços.
cadeiras especiais à disposição dos utilizadores (para dispor destas cadeiras, basta dirigir-se ao ponto de
informação, situado no vestíbulo de CaixaForum. O acesso a este serviço está limitado à disponibilidade das
cadeiras, e realiza-se por ordem de solicitação).
Sanitários adaptados no piso 0 e na cafetaria.
Espaços reservados no auditório.
Visual accesibility

ACESSÍVEL PARA PESSOAS SURDAS OU COM DIFICULDADES AUDITIVAS
Para as visitas em língua de signos (LS) é necessária a inscrição prévia, através do telefone 91 787 96 06 ou
em rcaixaforummadrid@magmacultura.net
Loops indutivos para melhorar a audição das pessoas com próteses auditivas (aparelhos auditivos, implante
coclear), no auditório.
Hearing accesibility
ACESSÍVEL PARA INVISUAIS OU PESSOAS COM DIFICULDADES DE VISÃO
Teclas em alfabeto Braille nos elevadores.
Permitida a entrada de cães-guia e de assistència pessoal.
Psychic accesibility
ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM DISCAPACIDADE MENTAL, INTELECTUAL OU PSÍQUICA
Adaptação de ateliês educativos e de visitas comentadas às exposições e ao edifício, para pessoas com
discapacidade mental, intelectual ou psíquica.
Inscrição prévia através do telefone 91 787 96 06 o en rcaixaforummadrid@magmacultura.net

Serviços
Ascensor

Audioguías

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Restauración

Restaurante

Sala de lactancia

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Informação de interesse
Endereço

Zona

Paseo del Prado, 36 28014

Paseo del Arte

Telefone

Fax

(+34) 91 330 73 00

(+34) 91 330 73 30

Correio electrónico

Web

icaixaforummadrid@magmacultura.net

https://caixaforum.es/es/madrid

Metro

Autocarro

Estación del Arte (Antigua Atocha) (L1)

6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45, E1

Preço
Exposições: 6 €. Entrada gratuita para clientes
de La Caixa.
Cercanías (Local train)
Madrid-Atocha

Entrada gratuita: 15 de maio (São Isidro), 18
de maio (Dia Internacional dos Museus), 9 de
novembro (N. Sr.ª de La Almudena, padroeira
de Madrid)

Horário
De segunda-feira a domingo, e feriados:
10:00 - 20:00 h.
Dias 24 e 31 de dezembro e 5 de janeiro:
10:00 - 18:00 h.
Dias 25 de dezembro e 1 e 6 de janeiro:
encerrado.

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

