
 
SPRZEDAŻ I REZERWACJA  BILETÓW 

 NA MEGAWIDOWISKO  OPEROWE  
TURANDOT G. PUCCINIEGO (18, 19, 20.06.2010 R.) 

 
 
 
CENY BILETÓW 
 
Sektor A  200 zł (Bilet PREMIUM)  
Sektor A 150 zł 
Sektor B 120 zł 
Sektor 8 100 zł 
Sektor 7, 17, 18, 19, 20, 21 80 zł 
Sektor 5, 6 40 zł 
Sektor 3, 4, 22 30 zł 
 
Opera Wrocławska nie przewiduje sprzeda ży biletów ulgowych na 
megawidowisko Turandot G. Pucciniego.  
 
 
Bilet PREMIUM 
 
Zachęcamy  Państwa do zakupu Biletów PREMIUM, gwarantujących najlepsze 
miejsca w Sektorze A . Dodatkowo, posiadacze takiej karty wstępu otrzymują 
program spektaklu oraz zaproszenie na bankiet z udz iałem znakomitych 
wykonawców i realizatorów opery Turandot. Cena Biletu PREMIUM na operę 
Turandot G. Pucciniego wynosi 200 zł.    
 
 
SPRZEDAŻ BILETÓW 
 
Bilety na megawidowisko operowe Turandot G. Pucciniego można wykupić: 
- w kasie Opery Wrocławskiej (płatność gotówką lub kartą); 
- dokonując przelewu na konto Opery Wrocławskiej: 
   PKO BP I/ O Wrocław: 23 1020 5226 0000 6702 0329 0822; 
- poprzez eBilet.pl  (www.ebilet.pl), bileteria.pl  (www.bileteria.pl) oraz kupbilet.pl  
(www.kupbilet.pl)  
 
 
Kasa biletowa Opery Wrocławskiej czynna jest przez cały tydzie ń w godzinach: 
poniedziałek - pi ątek: 10.00 - 19.00 
sobota: 12.00 - 19.00 (przerwa: 15.15 - 15.30) 
niedziela: 14.30 - 17.00 
 
Płatno ść przelewem na konto  
 



Ze względu na megaprodukcję operową Turandot Opera Wrocławska stworzyła 
nowe konto, na które możecie Państwo dokonywać przelewów: 
 
PKO BP I/ O Wrocław: 23 1020 5226 0000 6702 0329 08 22 
 
W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska  (bądź nazwy instytucji), na które 
została założona rezerwacja, oraz daty i tytułu spektaklu . Wykupione w ten sposób 
bilety odbiorą Państwo w kasie Opery po upływie 2 dni roboczych  od momentu 
dokonania przelewu. 
 
 
REZERWACJA I ODBIÓR BILETÓW 
 
  Rezerwacji biletów można dokonać: 
- telefonicznie: (71) 370 88 80, 370 88 81, 370 89 80, 372 43 57, 0 691 471 805; 
- faxem: (71) 370 88 81 (pn. – pt.: 8.00-17.00); 
- poprzez stronę internetową Opery Wrocławskiej; 
- poprzez eBilet.pl  (www.ebilet.pl), bileteria.pl  (www.bileteria.pl) oraz kupbilet.pl 
(www.kupbilet.pl)  
 
Prosimy o jak najszybsze wykupienie zarezerwowanych  biletów. Ka żda 
rezerwacja posiada dat ę ważności. Rezerwacje biletów, nieopłacone do 
wyznaczonego terminu, zostan ą anulowane bez wcze śniejszego 
powiadomienia. 
 
Rezerwacja internetowa 
 
Aby dokonać rezerwacji przez Internet, należy na stronie internetowej Opery 
Wrocławskiej, w zakładce Repertuar , przy wybranym przez Państwa 
spektaklu, klikn ąć logo Opery , wybrać ilość i rodzaj biletów oraz uzupełnić dane 
kontaktowe. Zgłoszenia przyjmowane s ą od poniedziałku do pi ątku do godziny 
13.00. O sposobie i terminie płatności informujemy Państwa mailowo lub 
telefonicznie. Termin wykupienia biletów zostaje wyznaczony w trak cie 
rezerwacji . Klienci indywidualni  odbierają bilety opłacone przelewem za 
okazaniem dokumentu tożsamości lub potwierdzenia przelewu. Klienci 
instytucjonalni  powinni przedłożyć potwierdzenie przelewu lub upoważnienie do 
odbioru biletów wystawione przez daną instytucję. 
 
 
FAKTURY VAT NA BILETY 
 
Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT na życzenie (również dla klientów 
indywidualnych). Faktury wystawiamy do 7 dni od daty realizacji przelewu . 


