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Lista de Preço das Atrações em Berlim  

 

Atração Preço (em euros) 

Berliner Dom (Catedral de Berlim) 
  

9,00 (normal) / 7,00 (reduzida) 
 

OBS.: O ingresso dá direito a entrar com até 3 filhos 
com menos 18 de anos. 
 
Os descontos são para: 
-  Estudantes 
- Crianças e adolescentes  com menos de 18 anos  
 

Berliner Fernsehturm (Torre de TV) 
  

- Ingressos para o piso panorâmico: 
Adultos:  À partir de 22,50   
Crianças (4-14 anos):  À partir de 12,50   
 
- Ingressos para o restaurante – mesa na janela: 
Adultos:  À partir de 27,50   
Crianças (4-14 anos):  À partir de 17,50   
 
- Ingressos para o restaurante – mesa no círculo 
interno: 
Adultos:  À partir de 24,50   
Crianças (4-14 anos):  À partir de 14,50   
Crianças (4-16 anos):  À partir de 10,00   
 

Berliner Funkturm (Torre de Rádio) - Plataforma de observação:  
Adultos: 8,00    
Criança: 4,00 
 
- Até o restaurante:  
Adultos: 3,00    
Criança: 3,00 
 
O ticket reduzido (“Criança”) é para estudantes e 
crianças à partir de 2 anos. 

Gärten der Welt (Jardins do Mundo) Verão (de 1º. Março a 31 de outubro) : 
7,00 (adulto) / 3,00 (crianças à partir de 6 anos) 

 
Inverno (de 1º. Novembro a 28 de fevereiro): 

4,00 (adulto) / 2,00 (crianças à partir de 6 anos) 
 
- Crianças com menos de 6 anos a entrada é gratuita 

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen 
(Memorial Berlin-Hohenschönhausen)-Prisão da 
Stasi 

 
6,00 (normal) / 3,00 (reduzida)   

 
 

Little Big City Berlin Adultos:  18,00  /  Crianças (3-14 anos): 14,00 
 

- Crianças com menos de 3 anos a entrada é gratuita 

Neue Synagoge (Nova Sinagoga) 
 

7,00 (normal) / 4,50 (reduzida) 
 

 

Panoramapunkt (Plataforma panorâmica na 
Potsdamer Platz) 

9,00 (normal) / 7,00 (reduzida)   
 

https://simplesmenteberlim.com/berliner-dom-catedral-de-berlim/
https://simplesmenteberlim.com/berliner-fernsehturm-torre-de-tv/
https://simplesmenteberlim.com/berliner-funkturm-torre-de-radio/
http://simplesmenteberlim.com/garten-der-welt-jardins-do-mundo/
http://simplesmenteberlim.com/gedenkstatte-berlin-hohenschonhausen-memorial-berlin-hohenschonhausen-uma-visita-a-prisao-da-stasi
http://simplesmenteberlim.com/gedenkstatte-berlin-hohenschonhausen-memorial-berlin-hohenschonhausen-uma-visita-a-prisao-da-stasi
http://simplesmenteberlim.com/gedenkstatte-berlin-hohenschonhausen-memorial-berlin-hohenschonhausen-uma-visita-a-prisao-da-stasi
http://simplesmenteberlim.com/little-big-city-berlin-a-historia-de-berlim-em-miniatura
https://simplesmenteberlim.com/neue-synagoge-nova-sinagoga/
https://simplesmenteberlim.com/panoramapunkt-plataforma-panoramica-na-potsdamer-platz/
https://simplesmenteberlim.com/panoramapunkt-plataforma-panoramica-na-potsdamer-platz/
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Ticket “Família” (2 adultos + até 4 crianças com menos 
de 15 anos):  19,50 
 
Ingresso VIP (sem espera): 

13,50 (normal) / 11,00 (reduzida)  
 
- Crianças com menos de 6 anos não pagam 
 

Olympiastadion (Estádio Olímpico) 11,00 (normal) / 8,00 (reduzida) / 6,00 (6-14 anos) 
 

Ingresso “Família” (2 adultos + até 3 crianças):  25,00 
 

O Muro – O Panorama Asisi de uma cidade 
dividida 

11 euros / 9,00 reduzida 
Crianças (6 a 16 anos): 5,00 

 
Ticket Família (válido para 2 adultos e até 4 crianças 
com 6 a 16 anos de idade): 27,00  

 
- Crianças com menos de 6 anos não pagam entrada  
 

 
Parque Britzer Garten 

Verão (de 1º. Março a 31 de outubro) : 
3,00 euros / 1,50 reduzida (Crianças de 6 a 14 anos) 

 
Inverno (de 1º. Novembro a 28 de fevereiro): 

2,00 euros / 1,00 reduzida (Crianças de 6 a 14 anos) 
 

- Crianças com menos de 6 anos a entrada é gratuita 
 

Schloss Charlottenburg (Palácio de 
Charlottenburg) 
  

Altes Schloss (Palácio Anitgo): 12,00 / 8,00 (reduzida) 
 
De 04/07 a 31/10/2023 (incluindo exposiçao 
provisória):  14,00 / 10,00 (reduzida) 
 
Neuer Flügel (Ala Nova):  12,00 / 8,00 (reduzida) 
 
Ingresso para todas as alas e pavilhões:  
19,00 / 14,00 (reduzida) / 25,00 família* 
 
* válido para 2 adultos e até 4 crianças com menos de 
18 anos) 
 

Schloss Glienicke (Palácio Glienicke) 

 
6,00 (normal) / 5,00 (reduzida) 

 

Sea Life   Adultos:  19,00  /   Crianças (3-14 anos): 15,00 
 

Siegessäule (Coluna da Vitória) 
 

4,00 (normal) / 3,00 (reduzida) 
 

Zitadelle Spandau 4,50 (normal) / 2,50 (reduzida) 
 

Zoologischer Garten / Aquarium 
(Zoológico/Aquário de Berlim) 

Adultos: 17,50  / 23,50 (Zoo+Aquário) 
Crianças (4-15 anos): 9,00  / 12,00 (Zoo+Aquário) 
Estudantes: 12,00  / 17,00 (Zoo+Aquário) 
 
OBS.: 
- O preços individuais listados acima são válidos para 
o Zoológico OU Aquário 
 

https://simplesmenteberlim.com/olympiastadion-estadio-olimpico/
https://simplesmenteberlim.com/o-muro-o-panorama-asisi-de-uma-cidade-dividida/
https://simplesmenteberlim.com/o-muro-o-panorama-asisi-de-uma-cidade-dividida/
https://simplesmenteberlim.com/parque-britzer-garten/
https://simplesmenteberlim.com/schloss-charlottenburg-palacio-de-charlottenburg/
https://simplesmenteberlim.com/schloss-charlottenburg-palacio-de-charlottenburg/
https://simplesmenteberlim.com/schloss-charlottenburg-palacio-de-charlottenburg/
https://simplesmenteberlim.com/aquadom-sea-life/
https://simplesmenteberlim.com/siegessaule-coluna-da-vitoria/
https://simplesmenteberlim.com/zitadelle-spandau-a-fortaleza-de-berlim/
https://simplesmenteberlim.com/zoologischer-garten-zoologico-de-berlim/
https://simplesmenteberlim.com/zoologischer-garten-zoologico-de-berlim/
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Museus 
Museumsinsel (Ilha dos Museus) Area Ticket: 19,00 / 9,50 (reduzida) 

(válido por 1 dia para todos os museus da Ilha dos 
Museus para as exibições permanentes) 

 
OBS.: 
- Crianças e adolescentes com menos de 18 anos não 
pagam nos museus da Ilha dos Museus, assim como 
nos demais museus que fazem parte da Fundação do 
Patrimônio Cultural Prussiano. 
 - Descontos para estudantes com apresentação da 
carteirinha. 
 
Há também a opção do: 

Museum Pass Berlin: 29,00 / 14,50 (reduzida) 
(Este bilhete é válido por 3 dias consecutivos e dá 
acesso a mais de 30 museus. Além dos museus na Ilha 
dos Museus, inclui entre outros,  o Museu de História 
Natural de Berlim e o Museu Alemão de Tecnologia).  
 

Altes Museum (Museu Antigo) 10,00 (normal) / 5,00 (reduzida) 
 
OBS.: 
- Há também as opções de bilhetes “Area Ticket” e 
“Museum Pass Berlin”. Ambos estão listados e 
descritos acima, na atração “Museumsinsel (Ilha dos 
Museus)”. 
- Critérios para descontos e entrada gratuita descrito 
acima, na atração “Museumsinsel (Ilha dos Museus)”. 
 

Alte Nationalgalerie (Antiga Galeria Nacional) 12,00 (normal) / 6,00 (reduzida) 
 
OBS.: 
- Há também as opções de bilhetes “Area Ticket” e 
“Museum Pass Berlin”. Ambos estão listados e 
descritos acima, na atração “Museumsinsel (Ilha dos 
Museus)”. 
- Critérios para descontos e entrada gratuita descrito 
acima, na atração “Museumsinsel (Ilha dos Museus)”.  
 

BlackBox Kalter Krieg (Caixa-Preta da Guerra Fria) 5,00 euros / 3,50 reduzida  
 

-  A entrada é gratuita para crianças de até 14 anos 
 

Bode-Museum (Museu Bode) 10,00 (normal) / 5,00 (reduzida) 
 
OBS.: 
- Há também as opções de bilhetes “Area Ticket” e 
“Museum Pass Berlin”. Ambos estão listados e 
descritos acima, na atração “Museumsinsel (Ilha dos 
Museus)”. 
- Critérios para descontos e entrada gratuita descrito 
acima, na atração “Museumsinsel (Ilha dos Museus)”. 
 

DDR Museum (Museu do DDR) 12,50 (normal) / 7,00 (reduzida)  
 
 

https://simplesmenteberlim.com/museumsinsel-ilha-dos-museus/
http://www.smb.museum/smb/service/preise.php?n=1
http://www.smb.museum/smb/service/preise.php?n=1
http://www.smb.museum/smb/media/collection/3297/3TageKarte.07.pdf
https://simplesmenteberlim.com/altes-museum-museu-antigo/
https://simplesmenteberlim.com/alte-nationalgalerie-antiga-galeria-nacional/
https://simplesmenteberlim.com/blackbox-kalter-krieg-caixa-preta-da-guerra-fria/
https://simplesmenteberlim.com/bode-museum-museu-bode/
https://simplesmenteberlim.com/ddr-museum-museu-do-ddr/
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OBS.: 
- Crianças com menos de 6 anos não pagam 
 

Deutsches Historisches Museum (Museu Histórico 
Alemão)  
 
Obs.:  O prédio com a exposição permanente está 
fechado em função de reforma até pelo menos 
2025.  
Os valores mencionados ao lado se referem as 
exposições provisórias, que continuam no prédio 
anexo. 

7,00 (normal) / 3,50 (reduzida) 
 

Ticket Família (válido para 2 adultos e até 3 crianças): 
18,00  
 
OBS.: 
 - Crianças e adolescentes com menos de 18 anos não 
pagam 

Deutsches Spionagemuseum (Museu da 
Espionagem) 
 

Adultos: entre 8,00 e 17,00  
Crianças/Adolescentes (6-18 anos): entre 6,00 e 12,00 

Deutsches Technikmuseum (Museu Alemão de 
Tecnologia de Berlim) 

8 euros / 4,00 reduzida 
Crianças (6 a 16 anos): 4,00 

 
- Crianças e adolescentes com menos de 18 anos não 
pagam 

Madame Tussauds (Museu de Cera) Adultos:  28,00  /  Crianças (3-14 anos): 21,50  
 

- Crianças com menos de 3 anos a entrada é gratuita 

Mauermuseum - Museum Haus am Checkpoint 
Charlie (Check Point Charlie Museu) 

Adulto: 17,50 
Estudante: 11,50 
Crianças/Adolescente (7-18): 9,50 
 
OBS.: 
- Crianças até 6 anos não pagam 
- Permissão p/tirar fotos: 5,00 
- Áudio-guide: 5,00 

Neues Museum (Museu Novo) 12,00 (normal) / 6,00 (reduzida) 
 
OBS.: 
- Há também as opções de bilhetes “Area Ticket” e 
“Museum Pass Berlin”. Ambos estão listados e 
descritos acima, na atração “Museumsinsel (Ilha dos 
Museus)”. 
- Critérios para descontos e entrada gratuita descrito 
acima, na atração “Museumsinsel (Ilha dos Museus)”. 
 

Pergamonmuseum (Museu Pergamon) 12,00 (normal) / 6,00 (reduzida) 
 
OBS.: 
- Há também as opções de bilhetes “Area Ticket” e 
“Museum Pass Berlin”. Ambos estão listados e 
descritos acima, na atração “Museumsinsel (Ilha dos 
Museus)”. 
- Critérios para descontos e entrada gratuita descrito 
acima, na atração “Museumsinsel (Ilha dos Museus)”. 

Stasimuseum (Museu da Stasi) 10,00 (normal) / 7,50 (reduzida)    
 

The Wall Museum East Side Gallery Na Bilheteria: 12,50 (normal) / 6,50 (reduzida)  
 
Online:   10,00 (normal) / 5,00 (reduzida) 

 

https://simplesmenteberlim.com/deutsches-historisches-museum-museu-historico-alemao/
https://simplesmenteberlim.com/deutsches-historisches-museum-museu-historico-alemao/
https://simplesmenteberlim.com/deutsches-spionagemuseum-museu-da-espionagem/
https://simplesmenteberlim.com/deutsches-spionagemuseum-museu-da-espionagem/
http://simplesmenteberlim.com/deutsches-technikmuseum-museu-alemao-de-tecnologia-de-berlim/
http://simplesmenteberlim.com/deutsches-technikmuseum-museu-alemao-de-tecnologia-de-berlim/
https://simplesmenteberlim.com/madame-tussauds-museu-de-cera/
https://simplesmenteberlim.com/mauermuseum-museum-haus-am-checkpoint-charlie-check-point-charlie-museu/
https://simplesmenteberlim.com/mauermuseum-museum-haus-am-checkpoint-charlie-check-point-charlie-museu/
https://simplesmenteberlim.com/neues-museum-museu-novo/
https://simplesmenteberlim.com/pergamonmuseum-museu-pergamon/
https://simplesmenteberlim.com/stasimuseum-museu-da-stasi/
http://simplesmenteberlim.com/the-wall-museum-east-side-gallery-o-museu-do-muro-na-east-side-gallery

