Tate Liverpool
Η Tate Liverpool είναι η μεγαλύτερη πινακοθήκη μοντέρνας τέχνης εκτός Λονδίνου και
παρουσιάζει εκθέσεις μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από το 1900 έως σήμερα.

Είσοδος
Η είσοδος για τη μόνιμη συλλογή της Tate στην Τate Liverpool είναι ελεύθερη. Η είσοδος στις
ειδικές εκθέσεις είναι £4, £3 με έκπτωση, £8 οικογενειακό εισητήριο και £2 για ομάδες που
κάνουν κράτηση μια εβδομάδα πριν την επίσκεψη. Είσοδος ελεύθερη για Μέλη της Tate και
συνοδευόμενα παιδιά κάτω των 12 ετών.

Διεύθυνση
Tate Liverpool
Albert Dock
Liverpool, L3 4BB
Γραμμή πληροφοριών +44 (0)151 702 7400
Φαξ: +44 (0)151 702 7401
Email: liverpoolinfo@tate.org.uk

΄Ωρες Λειτουργίας
Tρίτη - Κυριακή 10.00 - 17.50
Κλειστά κάθε Δευτέρα (εκτός δημοσίων αργιών)
Η Tate Liverpool είναι κλειστή τη Μεγάλη Παρασκευή, 24 - 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου.

Χάρτης
Με τα πόδια: Το μουσείο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σταθμό Lime Street του
Liverpool και η διαδρομή είναι καλά σηματοδοτημένη για τους πεζούς.

Με λεωφορείο: Με τα λεωφορεία Smart 1 και 4 από το κέντρο της πόλης. Υπάρχουν αρκετοί
χώροι στάθμευσης για αυτοκίνητα επί πληρωμή στο King’s Dock, 5 λεπτά με τα πόδια από το
μουσείο.
Από το εξωτερικό: Η VLM πετά από το Αεροδρόμιο City του Λονδίνου. Η Easyjet πετά από
πολλές Ευρωπαικές πόλεις. Το αεροδρόμιο βρίσκεται τριάντα λεπτά με ταξί από το μουσείο.

Πρόσβαση
Όλοι οι όροφοι έχουν πρόσβαση για αναπηρικά καροτσάκια και αναπηρικά καροτσάκια είναι
διαθέσιμα σε όποιον τα ζητήσει. Ένα φυλλάδιο προσβασιμότητας, με την υποστήριξη της Swiss
Life, επεξηγεί πλήρως τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Όλα τα φυλλάδια διατίθενται στη γραφή
Braille, σε αντίγραφα με μεγαλογράμματα και σε μαγνητοφωνημένη μορφή. Παρακαλώ ζητήστε
στις Πληροφορίες του μουσείου στο φουαγιέ για αυτά τα βοηθήματα. Τα βοηθητικά σκυλιά
επισκεπτών με ειδικές ανάγκες είναι ευπρόσδεκτα.

Eκθέσεις της Συλλογής 2005
http://www.tate.org.uk/servlet/CollectionDisplays?venueid=4

Προσωρινές εκθέσεις
http://www.tate.org.uk/liverpool/exhibitions/default.htm
Μερικές ημερομηνίες και τίτλοι εκθέσεων δεν έχουν επιβεβαιωθεί και μπορεί να αλλάξουν.
Παρακαλώ καλέστε 0151 702 7400 πριν την επίσκεψή σας.

Πωλητήριο και Καφέ
Το Καφέ και το Πωλητήριο Tate είναι ανοικτά κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του
μουσείου. Το Καφέ σερβίρει πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό τσάι. Το Πωλητήριο
διαθέτει μια από τις καλύτερες σειρές εκδόσεων τέχνης στη βορειοδυτική Αγγλία, καθώς επίσης
αφίσες, κάρτες και αναμνηστικά.

