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Jurassic World - The Exhibition
Após a sua inauguração, em Melbourne, em 2016, a digressão de Jurassic World: The
Exhibition realiza a sua única visita a Espanha, oferecendo uma experiência de imersão no
mundo da última entrega da saga Parque Jurássico, o filmeMundo Jurássico: Reino Caído
, do realizador J.A. Bayona.
A visita visita à exposição tem início a bordo de um ferryboat, que transportará os visitantes até à
Ilha Nublar, onde atravessarão as portas do Mundo Jurásico. Nesta recriação do mundo
jurássico, no recinto do IFEMA, o público encontrará exemplares de monstros jurássicos de até 7
metros de altura, como um Parasaurolophus. O percurso inclui uma visita ao Minizoo Gentil e ao
laboratório de criação de Hammond, onde também se podem contemplar Braquossauros,
Velocirraptors e até um Tiranossaurus Rex.
Os fãs desta saga cinematográfica poderão ver recriações do filme, cenários e diferentes
espécies criadas com a ajuda de um autêntico paleontólogo, o famoso Jack Horner, e explorar
numerosos conteúdos educativos e interativos, inspirados nos estudos reais de ADN dos
dinossáurios. Madrid é a quinta cidade visitada nesta digressão da mostra Jurassic World: The
Exhibition, depois de Melbourne, Filadélfia, Chicago e Paris, onde a exposição foi um verdadeiro
êxito, somando mais de um milhão e meio de visitantes.

Informação de interesse
Quando

Onde

Até 14 de março

IFEMA - Feria de Madrid

Endereço

Zona

Avenida del Partenón, 5 (Espacio 5.1 Acceso Sur
Feria Madrid) 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Web

Metro

https://www.jurassicworldexhibition.es/la-exposicion/

Feria de Madrid (L8)

Autocarro

Preço

112, 122, 828

Entrada geral (adultos): 18,90 €
Crianças (dos 4 aos 12 anos, de segunda a quintafeira): 12,50 €
Consultar a página oficial

Horário

Tipo

FINALIZADO
De terça a quinta-feira: 10:00 - 18:30 h
De sexta-feira a domingo: 10:00 - 19:30 h
Abertura especial: 24 e 31 de dezembro e 7 de
janeiro
Encerra à segunda-feira, e nos dias 27, 28 e 29 de
novembro, e 8 de janeiro
O acesso à exposição dentro do horário
estabelecido terá lugar cada meia hora

Exposiciones, Otros, Niños, Otros
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