Informações gerais, ingressos e direções
Localização
A apenas três quarteirões do mercado
histórico Faneuil Hall de Boston.
Para maior comodidade, pegue a Linha
Azul da MBTA até a parada do Aquário.
Horário
Segunda a sexta-feira: 9 - 17h; sábado,
domingo e feriados: 9 - 18h; fechado no
dia de Ação de Graças e no Natal; aberto
ao meio-dia do dia de Ano Novo; horário
prolongado de verão (1 de Julho a 31 de
Agosto).

Ingressos combinados
Há disponíveis ingressos combinados para
o Aquário, observatório de baleias e cinema
IMAX. Economize comprando ingressos
combinados!
Adesões
Os associados desfrutam de um ano de acesso
gratuito ilimitado; entrada rápida; descontos
em nosso café, loja de presentes e cinema
IMAX; eventos especiais e muito mais.
Afilie-se ao visitar-nos hoje e aplicaremos o
custo do ingresso à sua afiliação.

Observação de baleias
A observação de baleias mais aventureira
da Nova Inglaterra conta com um catamarã
de alta velocidade para um passeio super
suave, observações garantidas, uma cozinha
completa e fretamentos privados. Ligue
para 617-973-5206 ou visite www.neaq.org
para fazer suas reservas.
IMAX
No Cinema Simons IMAX® do Aquário,
você não vai apenas assistir a um filme.
Você fará parte do filme, graças à incrível
tecnologia de filmes IMAX e IMAX 3D,
12 mil watts de som digital e maior tela da
Nova Inglaterra.
Restaurantes/loja de presentes
O Harbor View Café e The Reef (abertos
na Praça do Aquário durante os meses de
verão), oferecem uma variedade de opções
para um almoço em família, incluindo
hambúrgueres, saladas, sanduíches e
bebidas. A nossa loja de presentes tem algo
divertido e educativo para todos.

Português Brasileiro

Guia e mapa
para visitantes

Central Wharf, Boston, MA 02110-3399
617-973-5200 www.neaq.org

Agradecemos o seu apoio ao New England Aquarium!
O Aquário é uma instituição privada sem fins lucrativos. A taxa de admissão
apoia nossas exposições, bem como nossos programas de educação,
investigação e preservação.
O Aquário da Nova Inglaterra saúda seus patrocinadores institucionais.
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Tubarão zebra
Heterodontus zebra
Este tubarão recebeu seu nome
pelas listras e a protuberância
óssea sobre os olhos.
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Pinguins africanos
Centro de Ações Planeta Azul
Leões marinhos e focas
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Galeria tropical
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Centro Yawkey de recifes de corais

$
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Tanque oceânico gigante

Cabine de observação de
baleias do Aquário da
Nova Inglaterra

ENTRADA

Apresentada pela
Boston Harbor Cruises

Banheiros

Lojinha de
presentes

Emissão de
ingressos

Armários
Registro de carrinhos de bebê
Primeiros-socorros

ENTRADA

Elevador
Informações
Simons IMAX ®
Theatre
Cabine da
Boston Duck Tours

Balcão de fotos

$

Caixa eletrônico

Dispositivos de escuta assistida
estão disponíveis na bilheteria
e balcão de informações do
Teatro IMAX. Interpretação de
língua de sinais (linguagem
gestual) está disponível no
primeiro domingo do mês.

Em caso de emergência, os visitantes serão evacuados pelas saídas no térreo do
edifício. Os funcionários irão auxiliar e direcionar os visitantes para as saídas.

