BEM‐VINDO
Horário de funcionamento
Todos os dias das 10h às 18h (última admissão às 17h30).
Encerra nos dias 25 e 26 de dezembro. No dia 24 de dezembro a última admissão é às 15h30.
Tarifário

Apenas coleção
permanente
£7,00
£6,00

Exposição temporária
(inclui coleção permanente)
£9,00 ‐ £9,50
£7,00 ‐ £7,50

Adulto
Mais de 60 anos/Cidadãos
portadores de deficiência
Estudantes*/Fundo
Gratuito
£5,00
artístico/Desempregados
18 anos e
Gratuito
Gratuito
menores/Acompanhantes
Amigos de The Courtauld
Gratuito
Gratuito
O bilhete inclui um donativo voluntário de £1. Excluir o donativo reduz o preço dos
bilhetes por £1. É favor informar‐nos no ato de compra se não desejar incluir o donativo.
Grupos (10+) A grupos não é
£5
£6,50 ‐ £7,50
cobrado donativo.
A Galeria Courtauld já não oferece entrada gratuita às segundas‐feiras.

*Estudantes
Os estudantes têm direito a entrada gratuita ou a desconto (é favor consultar a tabela acima) se
frequentarem um curso acreditado num estabelecimento de ensino superior ou de formação
complementar, britânico ou internacional. Tal não se aplica a visitantes que frequentem cursos não
acreditados ou outras aulas informais de formação complementar, incluindo aulas de línguas. É
necessária a apresentação de cartão de estudante válido na aquisição do bilhete. Sem comprovativo,
não será possível conceder o desconto.
Entrada na exposição
Algumas exposições temporárias têm entrada a horas marcadas. À chegada, é favor perguntar se a
exposição que pretende visitar tem horário de entrada programado. Terá de escolher uma hora para
entrar na exposição. A partir das 10h00, as entradas ocorrem a cada 30 minutos, sendo a última
entrada à 17h30. Tem 30 minutos a partir da hora de entrada marcada para entrar na exposição. Pode

permanecer na exposição o tempo que desejar. A entrada nas restantes áreas da Galeria pode ser feita
em qualquer horário.
Disposição da Galeria
As salas da Galeria estão dispostas por ordem cronológica, começando pelos períodos medieval e
renascentista na sala 1 no rés‐do‐chão. No entanto, as salas podem ser visitadas por qualquer ordem,
não existindo um percurso de visita predefinido.
Mochilas e cacifos
Não é permitido o uso de mochilas às costas. Estas poderão ser transportadas à mão ou deixadas num
cacifo no rés‐do‐chão inferior.
O uso dos cacifos é gratuito. Escolha um código de 4 algarismos e introduza‐o duas vezes para trancar
o cacifo. Introduza o código uma vez para o desbloquear. É da sua responsabilidade garantir que o
cacifo ficou bem trancado. A Galeria Courtauld não se responsabiliza por quaisquer itens deixados no
interior dos cacifos.
Fotografia
É permitido fotografar sem flash em toda a Galeria, exceto quando existam avisos específicos em
contrário. Não é permitido o uso de luzes integradas em dispositivos como smartphones ou tablets.
Loja
A loja situa‐se no exterior da Galeria, em frente à entrada da Galeria. A loja disponibiliza uma vasta
seleção de postais, livros e produtos diversos inspirados nas obras de arte presentes na coleção da
Galeria Courtauld. Os catálogos da galeria estão disponíveis em diversos idiomas.
Audioguias
De momento, a Galeria não disponibiliza audioguias.

