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Bulgarian / Български

Работно време
Сряда и петък: 
1000–2100 ч.
Вторник, четвъртък, 
събота и неделя: 
1000–1700 ч.
Почивен ден—
понеделник.

Аудио за галериите 
(на английски) 
Безплатно аудио. 
Ако разбирате 
английски чуйте 
какво имат да кажат 
изкуствоведите за 
античното, средно- 
вековното, и афри-
канското изкуство.

Тур из галериите  
(на английски)
Предлагаме разходка 
с екскурзовод от 1330 ч. 
(събота и неделя 1330 
и 1430 ч. ). За сега само 
на английски.

Билетен център
Постоянните изложби 
са безплатни. Специ-
алните експозиции, 
концертите, кината, и 
образователните про-
грами обикновено са 
платени. Билетният 
център приключва ра-
бота 30 мин. преди  
затварянето на музея.

Библиотека „Ингълс“
От вторник до петък: 
1000–1700 ч.
(сряда до 21ч.—само 
по време на учебната 
година.)

Магазин 
Тук можете да наме-
рите сувенири свърза-
ни със изкуство.

Кафене 
Сряда и петък: 
1000–1930 ч.
Вторник, четвъртък, 
събота и неделя: 
1000–1630 ч.

Загубени вещи
Непотърсени вещи се 
предават на гардероба 
на 1ия етаж в северното 
фоайе. Телефонът там 
е: 216-707-2275.

Инвалидни и 
бебешки колички
Налични са няколко 
броя, които могат да се 
вземат от гардероба до 
главния вход.

Тоалетни и 
чешмички за вода
Намират се навсякъде 
из музея. Погледнете 
обозначените символи 
на картата.

Чанти, портмонета, 
раници, чадъри
По-големи от 28 х 38 
х 15 см трябва да се 
оставят на гардероб. 
Ако носите чадър 
задължително го 
оставете на гардероб.

Банкомат 
Той се намира на 1ия 
етаж в северното фоа-
йе. Приема голяма  
част от банковите кар-
ти. За транзакцията  
се заплаща такса.

Мобилни  
телефони 
Погледнете картата, 
където са обозначени 
местата с най-добро 
покритие. Молим ви да 
ползвате телефона си 
само на обозначените 
за това места.

Паркинг 
От 15 мин. до 2,5 часа: 
5$. Всеки 30 мин. след 
това: 1$. Максимална 
сума: 10$. След 1700 ч.: 
5$.

В галериите не  
се позволяват храни  
и напитки.  
Пушенето забранено!

Снимки
Може да се снима без  
светкавица (изключе-
ние са галериите със 
съвременно изкуство, 
специалните експози-
ции и произведенията 
дадени ни под наем). 
Молим ви не ползвайте 
светкавица, статив и 
видео камери.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС
Като член на Кливланд Мюзиъм 
ъф Арт ще получите привилегията 
на безплатни билети към всички 
платени изложби както и отстъпка  
в магазина на музея.

В КАФЕТО
Тук можете да си поръчате сандвичи, 
супи, салати и закуски. Кафето се 
намира до главния вход.

В НАШИЯ МАГАЗИН
Тук се предлагат различни стоки 
свързани с изкуство. Стоките може 
да закупите както в музея така и 
онлайн.

Помогнете ни да запазим  
изкуството за бъдещите поко-
ления–молим ви не пипайте 
произведенията на изкуството!
Дори тези от стомана или камък 
могат да се повредят от мазнините  
и солите на човешката ръка.

ДОБРЕ ДОШЛИ УСЛУГИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ
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