Guia do
Visitante
Bem-vindo ao Museu Judaico, um centro distinto para arte e
cultura judaica para pessoas de todas as culturas, localizado
no Museum Mile da cidade de Nova York. Por meio de nossas
exposições, programas e acervo exclusivo com quase 30.000
objetos, os visitantes podem viajar para o passado e também
se envolver com os artistas contemporâneos mais intrigantes.
Traduções de língua estrangeira são possíveis graças a um presente
de Robert e Roni Lemle em soft memória do Gertrude B. Lemle.

Horários e entrada
Galerias

Lojas

Restaurante

Domingo
11:00 – 17:45
Segunda-feira
11:00 – 17:45
Terça-feira
11:00 – 17:45
Quarta-feira
Fechado
Quinta-feira
11:00 – 20:00
Sexta-feira
11:00 – 17:45
Sábado
11:00 – 17:45

Domingo
10:00 – 17:45
Segunda-feira
11:00 – 17:45
Terça-feira
11:00 – 17:45
Quarta-feira
11:00 – 15:00
Quinta-feira
11:00 – 20:00
Sexta-feira
11:00 – 17:45
Sábado
Fechado

Domingo
9:00 – 17:45
Segunda-feira
9:00 – 17:45
Terça-feira
9:00 – 17:45
Quarta-feira
Fechado
Quinta-feira
9:00 – 20:00
Sexta-feira
9:00 – 16:00
Sábado
Fechado

TIRAR

Ingressos
Adultos
Idosos, 65 anos ou mais
Estudantes
Crianças, 18 anos ou menos
Membros
Quintas-feiras, 17:00 – 20:00
Sábados

$ 15
$ 12
$ 7,50
Gratuito
Gratuito
Pague o quanto quiser
Gratuito

RESTAURANTE

Domingo
9:00 – 17:45
Segunda-feira
11:00 – 16:00
Terça-feira
11:00 – 16:00
Quarta-feira
Fechado
Quinta-feira
11:00 – 16:00
Sexta-feira
11:00 – 16:00
Sábado
10:00 – 16:00

Lojas & Restaurante
The Cooper Shop
Localizada no saguão principal, nossa loja oferece brindes, itens para
feriados e material ligado às exposições.
Celebrations, a loja de design do Museu Judaico
Localizada ao lado do Museu na 1 East 92nd Street, a loja se especializa
em objetos e artesanatos finos projetados por artistas.
Russ & Daughters no Museu Judaico
Localizado no nível B, nosso restaurante com certificação kosher e balcão
para viagem oferece pratos de peixe defumado, bagels e bialys, knishes,
arenque, saladas, sopas, cremes de ovos e sobremesas clássicas, como
a babka.

Sábados gratuitos
No judaísmo, o sábado é o Sabbath, um dia para descanso, livre de
preocupações com agendas, trabalhos diários e comércio. Por esse
motivo, os elementos de exposição interativos, guias de áudio, nossos
locais de vendas e restaurante, e a exposição para crianças não estão
disponíveis. E também é por isso que a entrada aos sábados é gratuita!
Os sábados gratuitos são viabilizados pela The David Berg Foundation.

Acessibilidade
Todos os visitantes são convidados a experimentar e desfrutar das
coleções, exposições e programas do Museu Judaico de diversas
maneiras. Museu oferece programas para visitantes surdos, cegos,
com visão fraca, com perda de memória e dificuldades de aprendizado
ou desenvolvimento. O Museu Judaico é acessível para cadeiras de rodas,
e animais de serviço são bem-vindos.

The Jewish Museum
1109 5th Ave at 92nd St
New York, NY 10128
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