TEMPORADA 2022-2023
Títulars d'Abonaments de Torns de la Temporada 2022-2023

ABO

Descomptes aplicables en la compra d'entrades soltes sobre el preu de venda al públic d'aquestes, descomptades les despeses de gestió.
La tarifa Abonat, activa únicament per a Titulars d'Abonaments 2022-2023, està exempta de l'increment per preus dinàmics.

LES ARTS ÉS ÒPERA
Anna Bolena
La bohème
Jenůfa
Cendrillon
Alcina
Don Giovanni
Tristan und Isolde
Ernani
L'incoronazione di Poppea*

15%
35 %(*) - (**) zones 1 - 5 en compres el mateix dia de funció per a espectacles i sessions
programades de dilluns a dijous, a l'obertura de la taquilla.
( * ) Excepte L'incoronazione di Poppea
( ** ) descompte zones 1 a 4

LES ARTS ÉS SARSUELA
El cantor de México**

LES ARTS ÉS DANSA
Carmen ** - Compañía Nacional de Danza
LES ARTS ÉS SIMFÒNIC
En tots els concerts del cicle

LES ARTS ÉS LIED

15%

En tots els recitals del cicle

LES ARTS ÉS BARROC
En tots els concerts del cicle

LES ARTS un espai per a tots els públics
Descomptes aplicables en la compra d'entrades soltes sobre el preu de venda al públic d'aquestes, descomptades les despeses de gestió, i d'acord amb el preu de la
tarifa general en el moment de l'adquisició segons les possibles variacions produïdes pels preus dinàmics.

JOVE
+65-TC
CS

Joves titulars del Carnet Jove de la Generalitat Valenciana i
dels 45 països integrants de l'EYCA.
Estudiants titulars del Carnet Internacional d'Estudiant, ISIC.

titulars del Carné Joven de qualsevol Comunitat Autònoma o d'algun

Jubilats majors de 65 anys i pensionistes posseïdors de la Targeta Cultural de la Generalitat Valenciana.
Persones en situació de desocupació.
Famílies nombroses i monoparentals posseïdores del títol acreditatiu corresponent.
Persones amb diversitat funcional que acrediten una discapacitat superior al 33 %.

SALA PRINCIPAL
LES ARTS ÉS ÓPERA
Anna Bolena
La bohème
Jenůfa
Alcina
Don Giovanni
Tristan und Isolde
Ernani

35 % zones 4 -5 en compra anticipada per a sessions programades de dilluns a diumenge.
35 %(**) zones 1 - 5 en compres el mateix dia de funció per a espectacles i sessions
programades de dilluns a dijous, a l'obertura de la taquilla.
( ** ) descompte zones 1 a 4 .

LES ARTS ÉS SARSUELA
El cantor de México**
LES ARTS ÉS DANSA
Carmen ** - Compañía Nacional de Danza
LES ARTS ÉS LIED

25 % zones 3 - 4 en compra anticipada.

En todos los recitales del ciclo

LES ARTS ÉS SIMFÒNIC

35 % zones 2 - 3 de l'Auditori en compra anticipada.

En todos los conciertos del ciclo

PG

Públic general - LAST MINUTE
Descompte aplicable en compres realitzades 2 hores abans de l'hora d'inici de l'espectacle o sessió per a funcions de dilluns a divendres, i 1 hora abans per a
funcions programades en dissabtes, diumenges i festius. Promoció subjecta a disponbilitat de l'aforament a l'inici de la promoció.

SALA PRINCIPAL
LES ARTS ÉS ÒPERA
Anna Bolena
La bohème
Jenůfa
Alcina
Don Giovanni
Tristan und Isolde
Ernani
LES ARTS ÉS ÒPERA
Cendrillon

35 % zones 1 - 5

25 % zona única del Teatre Martín i Soler

LES ARTS ÉS SARSUELA
El cantor de México**
35 % zones 1 - 4

LES ARTS ÉS DANSA
Carmen ** - Compañía Nacional de Danza
LES ARTS ÉS LIED
En tots els recitals del cicle

LES ARTS ÉS SIMFÒNIC
En tots els concerts del cicle

25 % zones 1 - 3

25 % zones 1 - 3

