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           m finais do século XIX, um jovem arquiteto que nunca

havia saído de Barcelona atravessou a península a fim de

construir um armazém de tecidos, em León. O arquiteto, de

seu nome Antonio Gaudí, construiu uma obra única, aquela

que, mais tarde, viria a ser a Casa Botines. 

Parte do itinerário patrimonial que qualquer viajante anseia
conhecer, o edifício, declarado Monumento Histórico Nacional em
1969, tornou-se um exemplo do que é a arte na arquitetura, não
podendo ser negada na História da Arte e da Arquitetura a sua
originalidade e contribuição para o mundo da edificação. 

O Museu, promovido pela Fundação Obra Social de Castilla e León
(FUNDOS), é dedicado à história do edifício, assim como à ilustre
figura de Antonio Gaudí e às coleções da Fundação,
especialmente a pictórica e a documental. A coleção pictórica
contém obras entre os séculos XV e XX, expondo obras de
artistas como: Francisco de Goya, Salvador Dalí, Ramón Casas i
Carbó, Raimundo de Madrazo, Joaquín Sorolla, Antonio Saura,
Eduardo Chillida, Fernando Zóbel o Antoni Tàpies, e muitos outros
artistas contemporâneos. Na coleção documental, constituída
pelos Arquivos Históricos dos Condes de Luna, da Sociedade
Econômica dos Amigos do País e do Arquivo de Gaudí, destacam-
se os planos originais que o próprio arquiteto projetou para o
edifício. 

A magia de Gaudí está presente nos diversos detalhes, desde as
abóbadas catalãs, aos pilares em ferro fundido, às 365 janelas do
edifício, à luz e à ventilação dos pátios, até à escadaria em
madeira e ferro. A Casa Botines é também um edifício repleto de
símbolos. Gaudí idealizou esta edificação como se fosse um
dragão, o dragão que está adormecido às portas da cidade e que
em qualquer momento pode acordar. 

Bem-Vindo 

Casa do Dragão

E



A visita

Cave 
Sala de exposições e eventos
Restaurante - O Modernista de Ezequiel

Exposição "A História da Casa Botines"
Recriação da loja de tecidos 
Recriação da Caja de Ahorros (Caixa de aforro) 
Bilheteira e Loja 

Salas de exposições temporais 

Exposição "Gaudí, o Senhor da Arquitetura"
Recriação de uma residência do séc. XIX

Pinacoteca

Andar Térreo

Primeiro Andar  

Segundo Andar 

Terceiro Andar 

Exposição documental
FUNDOS
Acesso ao torreão
original de 1893

Sotão



Entra d as
Disponível em bilheteira ou online em
www.casabotines.es/entradas
Para qualquer questão: entradas@casabotines.es | Tlf: 987 35 32 47

ENTRADA LIVRE: 8€ (preço Reduzido 5€)

VISITA GUIADA: 12€ (preço Reduzido 8€)

Acesso ao Andar Nobre e ao Primeiro, Segundo e Terceiro Andar  

Acesso ao Andar Nobre e ao Primeiro, Segundo e Terceiro
Andar,  Ático e Torreão

VISITA TEATRALIZADA: 16€ (preço Reduzido 12€)

Acesso ao Andar Nobre e ao Primeiro, Segundo e Terceiro
Andar, Ático e Torreão

ROTA "LEÓN DE GAUDÍ": 8€ (preço Reduzido 5€)

Rota urbana pelos edifícios mais emblemáticos de León na
época de Gaudí 

H O R Á R I O :
Segunda-feira, Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado e Domingo: 11:00h-14:00h
e 16:30h-20:30
Terça-feira: Fechado | Quarta-feira: 16:30h-20:30h

*Preço Reduzido: Menores de 12 anos, maiores de 65 anos, estudantes com o cartão
oficial e desempregados
*Entrada Gratuita: Menores de 7 anos, acompanhante de invisual, professores
acompanhantes de grupos, membros do ICOM e do AEM (Associação Espanhola de
Museólogos)



Uma iniciativa de


