
80 km - 1 hora de carro

100 km - 
1 hora e 15 minutos de carro

170 km - 1 hora e 
45 minutos de carro

220 km - 2 horas e 
15 minutos de carro

153 km - 1 hora e  
53 minutos de carro

124 km - 1 hora e 30 minutos de carro

148 km - 1 hora e
37 minutos de carro

A segunda maior coleção mundial 
de obras de Van Gogh 
no parque nacional mais 
conhecido da Holanda

Horas de abertura
O museu Kröller-Müller está aberto de 
terça-feira a domingo das 10 as 17 horas  
(o jardim de esculturas até as 16:30 horas). 

Fechado: segunda-feira (exceto nos 
feriados*) e 1o de janeiro.
O Parque está aberto todo o ano.

Contrato de voucher
Os operadores turísticos podem fazer um 
contrato de voucher para visitas ao Parque 
e ao museu Kröller-Müller. Assim, eles 
podem obter descontos de quantidade e 
pagar através de fatura. Além disso, o 
motorista e o guia recebem uma refeição 
grátis em um de nossos restaurantes: 
Monsieur Jacques ou Koperen Kop. 

Contacto
Parque Nacional De Hoge Veluwe |  
Museu Kröller-Müller
Houtkampweg 6 6731 AW Otterlo

Para mais informações e reservas,  
contactar:
Departamento de Marketing e Vendas
T. +31 318 596157
E. sales@krollermuller.nl
I. www.krollermuller.nl
 www.hogeveluwe.nl

Preços 2016  
Os preços mencionados são por pessoa e dão direito a entrada  
simultânea no Parque Nacional De Hoge Veluwe e no museu Kröller-Müller.

Preços para visitantes*
Crianças até 6 anos Grátis 
Crianças entre 6 e 12 anos € 8,80
Adultos € 17,60 

Preços para operadores turísticos*
Grupos de 20 a 200 pessoas € 15,90  
Grupos de mais de 200 a 500 pessoas € 15,70  
Grupos de mais de 500 a 1000 pessoas € 15,20  
Grupos de mais de 1000 a 2000 pessoas € 14,70

Estacionamento de ônibus € 28,70

Preços de visitas guiadas (excluindo ingresso)
Visita guiada ao museu Kröller-Müller  
1,5 hora (máximo 20 pessoas):
 - Segunda-feira a sábado € 110,00
 - Domingos e feriados € 125,00
Safari no Parque Nacional De Hoge Veluwe:
 - Passeio a pé ou de bicicleta com guia florestal
  (1,5 hora, 20 pessoas) € 50,00
 - Caminhada com guarda-florestal experiente
  (2/3 horas, 25 pessoas) € 100,00

Idiomas: Alemão, inglês, holandês (no museu também francês e espanhol) | Os preços incluem IVA | * Sob reserva
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Uma combinação extraordinária
Em nenhum lugar você pode admirar tantas obras de artistas mundialmente 

famosos reunidas em um só lugar como aqui. O Parque Nacional De Hoge 

Veluwe e o museu Kröller-Müller oferecem a combinação extraordinária de 

arte mundial em um cenário deslumbrante com paisagens diferentes.

O maior jardim de 
esculturas da Europa
O Museu Kröller-Müller é cercado por um dos 
maiores jardins de esculturas da Europa. Uma sala 
exterior de 25 hectares onde a escultura moderna 
encontra o seu destino natural. Espalhadas por 
todo o jardim, há mais de 160 esculturas de artistas 
emblemáticos, desde Auguste Rodin a Henry Moore, 
e desde Jean Dubuffet a Joep van Lieshout.  
O ambiente convida a desfrutar; tanto das obras  
de arte como da natureza.

A segunda maior 
coleção de obras de 
Van Gogh em todo  
o mundo 
O museu é a obra da vida de Helene Kröller-Müller, que 
juntamente com o seu marido Anton Kröller, colecionou 
cerca de 11.500 obras de arte entre 1907 e 1922. Com 
cerca de 90 pinturas e mais de 180 desenhos, o museu 
tem a segunda maior coleção de obras de Van Gogh em 
todo o mundo. Além disso, a coleção inclui obras de arte 
de mestres modernos tais como Claude Monet, Georges 
Seurat, Pablo Picasso e Piet Mondriaan. Com cerca de 
400.000 visitantes por ano, o museu Kröller-Müller é um 
dos museus mais visitados da Holanda.

Catering
O Parque Nacional De Hoge Veluwe 
e o museu Kröller-Müller oferecem 
várias opções de catering para 
grupos. Você pode escolher, entre 
outros, entre café e chá com bolo de 
maçã ou um almoço de sanduíches. 
Dependendo do tamanho do grupo, 
o catering pode ser feito no museu 
no restaurante Monsieur Jacques,  
ou no parque, no restaurante  
De Koperen Kop. 

Visitas guiadas 
e recepções 
exclusivas
As nossas visitas guiadas dão aos 
visitantes uma visão abrangente  
do grande número de destaques 
culturais do museu, do pavilhão de 
caça e da magnífica flora e fauna  
do parque.
Algumas possibilidades:
• Visita guiada à coleção, jardim de  
 esculturas e exposições do museu  
 Kröller-Müller.
• Uma exploração no parque 
 com um guia florestal.
• Visitas guiadas para grupos ao  
 pavilhão de caça Sint Hubertus,  
 recentemente restaurado. 
O museu também oferece a 
possibilidade de visitas exclusivas 
fora do horário de abertura.

Utilização gratuita de 
bicicleta branca!
A natureza no Parque Nacional De Hoge Veluwe é 
impressionante. As paisagens diferentes da área de Veluwe 
alternam-se continuamente; o passeio pelo parque leva você 
por florestas caducifólias, de coníferas e florestas mistas, 
mas também por charnecas (úmidas e secas), planícies de 
grama e areais. Uma visita ao parque não fica completa sem 
um passeio com uma das bicicletas brancas do parque. A 
variedade de paisagens torna este passeio uma experiência 
única, porque uma grande floresta de pinheiros tem uma 
imagem diferente do que uma charneca extensa ou um areal.

Pavilhão de caça  
Sint Hubertus
Durante sua visita a essa combinação extraordinária, 
recomendamos vivamente uma visita ao pavilhão de caça 
Sint Hubertus, a antiga residência de férias de Helene e 
Anton Kröller-Müller. A história dos fundadores do parque e 
do museu torna-se quase palpável durante a visita a este 
monumento (Gesamtkunstwerk - obra de arte total) do 
famoso arquiteto Berlage.


