Viialan teatteri

Ryhmän
kanssa
teatteriin

Tervetuloa iloiselle teatterikäynnille ryhmän
kanssa Viialan teatteriin!
Lippuvaraus
Voitte varata ryhmälippuja joko soittamalla teatterin
puhelimeen, sähköpostitse tai sähköisellä lomakkeella.Ryhmäliput tulee vahvistaa viimeistään 4
viikkoa ennen esityspäivää.
Lippujen varaaminen ryhmälle
Voit varata ryhmälippuja joko soittamalla teatterin
puhelimeen tai sähköisellä lomalleella. Voimme postittaa liput teille kun maksusuorituksenne on saapunut teatterille tai voimme laittaa ne valmiiksi esitysillaksi. Saatte halutessanne liput myös postiennakolla .
Huomaattehan että lunastettuja lippuja ei hyvitetä!
Varaaminen / tarjouspyyntö puhelimella

Ryhmäalennukset
Viialan teatterilla ryhmän nimimimäärä on 11 katsojaa.
Ryhmä saa pääsylipusta -10% alennuksen. Tämän
lisäksi suuremmilla ryhmällä myös vapaalippuja
seuraavasti:
Yli 20 hengen ryhmille annamme yhden (1) vapaalipun sekä mahdolliset ryhmälle kuuluvat oheispalvelut.
Yli 40 hengen ryhmille annamme kaksi (2) vapaalippua sekä mahdolliset ryhmälle kuuluvat oheispalvelut.
Kuljettajat saavat ilmaisen lipun. Tästä tieto teatterille varausvaiheessa, jotta varaamme kuljettajalle katsomopaikan!

Teatterin puhelinnumero on 0400 - 969 490. Soittaessanne teatterille ja varatessanne liput haluamaanne
esitykseen, lähetämme Teille halutessanne varausvahvistuksen. Huomaattehan että vastaamme puhelimeen
iltapäivisin ja iltaisin.

Lippujen
vahvistaminen
Ryhmävaraukset tulee vahvistaa teatterille oheispalveluineen neljää viikkoa ennen näytäntöpäivää.
Vahvistuksen jälkeen tilaajalle lähetetään lasku.
Lasku lähetetään joko perinteisenä postina tai
sähköpöstissa, toivomallanne tavalla.
Toimitamme liput ryhmille joko postitse tai
laita-mme ne valmiiksi teatterin ovelle esityspäivänä,
josta ryhmän kokoaja saa ne puoli tuntia ennen
esityksen alkua. Vahvistettuja/lunastettuja lippuja
ei vaihdeta eikä lunasteta takaisin.

Sähköinen
Lippuvaraus

Ryhmävarauksen voitte tehdä myös sähköisellä lomakkeella kätevästi osoitteessa, www.viialanteatteri.net
Voitte varata lippuja ja oheispalveluita myös sähköpostitse. Lähettäkää sähköposti osoitteeseen lipunmyynti
(at) viialanteatteri.net. Sähköpostissa kannattaa kertoa
näytelmä, haluttu esityspäivä, ryhmän koko, mahdolliset lisäpalvelut sekä yhteystietonne ja laskutusosoite.
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Väliaikatarjoilu
Toivomme ryhmien varaavan väliaikatarjoilun lippuvarauksen yhteydessä. Ryhmät (yli 10 henkilöä) saavat
-10% alennuksen kahviohinnoista, mikäli väliaikatarjoilu varataan ja maksetaan ennakkoon.
Ryhmille väliaikatarjoilu katetaan ryhmän nimellä
merkittyyn noutopöytään. Tämä nopeuttaa väliaikatarjoilun saamista, koska ei tarvitse jonottaa kahvion
tiskille.
Pystymme myös järjestämään ryhmille esim. suolaisia
vaihtoehtoja normaalin kahviovalikoiman lisäksi, esimerkiksi vaikka lihapasteijoita. Tiedustelkaa asiasta
lisää ryhmän lippuvarusta tehdessänne.
Ryhmien on mahdollista myös nauttia kahvia sekä
leivonnaisia ennen esityksen alkua kahviossa ennakkotilauksesta.
Teemme mielellämme ryhmille tarjouksen teatterilipuista, väliaikatarjoilusta sekä muista oheispalveluista!

llallaisen tilaaminen
Illallinen tulee tilata viimeistään 4 viikkoa ennen esitystä. Pystymme ottamaan kerrallaan vain 1-2 ruokailevaa ryhmää (ryhmän koot huomioiden), joten varaus
kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Illallinen laskutetaan
ennakkoon lippuvarauksenne yhteydessä. Kysy myös
edullisia paketteja (pääsylippu, väliaikatarjoilu ja illallinen).
Illallisen ajankohta
20-60 hengen ryhmät:
Noutopöydät katetaan aina esityksen jälkeen näyttämötilaan. Tämän aikana tarjoamme ryhmällevirvokkeitä kahviossa. Teatteritila on käytössänne noin
2,5 tuntia esityksen päättymisen jälkeen. Mikäli haluatte viipyä pidempään, kysykää edullisia tilavuorahintojamme.

Yhteydenotto
Tervetuloa viihtymään Viialan teatterissa. Sivun alalaidasta löydätte yhteystietomme, tehdään yhdessä ryhmällenne mukava ilta!

Teatteri-illallinen
Tervetuloa viettämään seuran, yhteisön tai yrityksen
yhteistä iltaa Viialan teatterille. Voimme halutessanne
koota Teille koko illanviettopaketin teatterilippuineen,
väliaikatarjoiluineen ja illallisineen. Miltä kuulostaa?
Pystymme tarjoamaan erilaisia noutopöytiä esityksiemme yhteyteen. Niistä löytyy varmaan jokaiselle
mieleinen.
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