Цени на билети
2D
Сряда - Понеделник

Редовна

Намалена*

10.40 лв.

8.00 лв.
7.00 лв.

Четвъртък /без предпремиери/
Петък – Неделя, празнични дни и офиц. почивни дни

11.00 лв.

Предпремиери

9.00 лв.
14.00 лв.

3D

Редовна

3D Digital Сряда - Понеделник

Намалена*

12.50 лв. + 1.50 лв. ** 10.00 лв. + 1.50 лв. **

3D Digital Вторник /без предпремиери/

8.00 лв. + 1.50 лв. **

3D Digital Предпремиери /без анимация/

15.20 лв. + 1.50 лв. ** 12.20 лв. + 1.50 лв. **

3D Digital Предпремиери /анимация/

12.50 лв. + 1.50 лв. **
Редовна

2D Понед. - Четв.
2D Пeтък - неделя, официални

Редовна

Намалена*

16.40 лв.

14.00 лв.

празници и почивни дни

17.00 лв.

2D ПРЕДПРЕМИЕРА

20.00 лв.

Намалена*

3D Сряда - Понеделник

18.50лв. + 1.50лв.*** 16.00лв. + 1.50лв.***

3D Вторник

18.00лв. + 1.50лв.*** 16.00лв. + 1.50лв.***

3D ПРЕДПРЕМИЕРА ( 3D анимации)
3D ПРЕДПРЕМИЕРА
(3D филми различни от анимация)

18.50лв. + 1.50лв.***
21.20лв. + 1.50лв.***

*Намалената цена важи за лица до 18 год. ( лица, които нямат навършени 18 години и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ възрастта на лицето), ученици (срещу представяне на валидна ученическа лична
карта или друг документ, удостоверяващ качеството ученик на лицето), пенсионери (срещу документ, удостоверяващ качеството „пенсионер” на лицето), лица с трайни увреждания (с документ, удостоверяващ качеството
на лице с трайно увреждане) и студенти (срещу представяне на валидна ISIC карта или друг документ, удостоверяващ качеството студент, напр. заверена студентска книжка, лична карта на студента, уверение от висше
учебно заведение, издаден на български език или придружен с официален превод на български език от заклет преводач)**За 3D филмите се таксува допълнително 1.50 лв. за закупуване на индивидуални 3D очила. ОЧИЛАТА
СА ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА. Всички посочени по-горе цени са с включено ДДС и са за 1 билет. Хората с увреждания с инвалидна количка влизат безплатно. Билет заплаща само техният придружител. За училищни групи,
придружавани от учител: на всеки 10 деца се получава един безплатен учителски билет. Киното си запазва правото на промени. Фактури се издават до 5 дни от издаването на фискалния бон срещу представянето на такъв.
***За 3D филмите в 4DX се таксува допълнително 1.50 лв. за закупуване на индивидуални 3D очила. ОЧИЛАТА СА ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА.

