OPENINGSTIJDEN
De bioscoop en de bar en het restaurant zijn
van maandag t/m vrijdag geopend van 12.00
tot 24.00 uur. Op zaterdag zijn we van 10.30
tot 24.00 uur geopend en op zondag van 10.30
tot 23.00 uur.
Onze ticketkassa is dagelijks geopend van
13.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag om
10.30 uur. U kunt kaartjes kopen voor alle
voorstellingen.
Ook voor cadeaubonnen kunt u dan terecht.
CINECITTA
Bij CinecittaCADEAUBONNEN
kunt u uitsluitend met PIN betalen.
Cinecitta en de Ristobar hebben een eigen
cadeaubon: De Film-en Ristobarbon. U kunt
deze zowel voor film als voor de bar en het
restaurant gebruiken.
De bon is onbeperkt geldig.
RESERVEREN
U kunt tickets reserveren via telefoonnummer
085-9022996.
Gereserveerde kaarten dient u uiterlijk een half
uur voor aanvang van de voorstelling af te
halen.
Lunch- en dinerreserveringen voor de Ristobar
kunt u dagelijks doen vanaf 10.00 uur via
telefoonnummer 085-9022997.
TARIEVEN
Standaardticket

online € 9.00
aan de kassa € 9.50
vrijdag en zaterdagavond
online € 10,00
aan de kassa € 10,50
sneak preview
online en kassa € 7,00
lange film
online 11,00 en kassa € 11,50
Zaalaanduiding bij film onder voorbehoud.
0,50 cent I dealkosten per transactie.
Tickets kunnen in dezelfde speelweek worden
geruild voor een ander ticket.
Onze films starten exact op tijd. We hebben
geen voorfilms of reclame.
Zorg dat u op tijd bij de zaal bent: Na aanvang
film heeft u geen toegang meer tot de zaal. De
films in Cinecitta starten zoals aangegeven op
het filmschema.
Zet uw telefoon tijdens de voorstelling
helemaal uit.
ROLSTOELTOEGANKELIJK
Cinecitta en Ristobar zijn volledig
rolstoelvriendelijk. In zaal 1 kunt u in uw
rolstoel blijven, voor zaal 3 en 4 is het wenselijk
in een stoel plaats te nemen.
Scootmobielen worden niet in de zalen
toegelaten. Voor zaal 3 en 4 parkeert u uw
scootmobiel onder trap foyer Ruimte X.

ADRESGEGEVENS
Cinecitta Films en meer
Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg
tel. 085-9022996
e-mail: info@cinecitta.nl
Ristobar van Cinecitta
Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg
tel. 085-9022997
Verhuur van ruimtes: 0622754084
Het is alleen mogelijk te betalen met pin.

STRIPPENKAART
Cinecitta heeft voor u als regelmatig
Cinecittabezoeker de strippenkaart:
6 films voor de prijs van 5. Te koop aan de
ticketbalie voor 47,50.
NATIONALE BIOSCOOPBON EN MADIWODO
De Nationale Bioscoopbon kunt u bij ons
inleveren. De MADIWODO bon is vanaf 14
oktober niet meer geldig.
ONLINE TICKETS
U kunt 24 uur per dag online tickets kopen via
onze website. Na betaling met Ideal ontvangt
u een e-mail waarbij het E-ticket is ingesloten.
Deze kunt u uitprinten of op uw smartphone
laten zien bij de zaaldeur. U hoeft niet meer
langs de ticketkassa.
E- tickets kunnen niet worden geruild,
geretourneerd of ingewisseld voor geld.
MEEDOENREGELING
Cinecitta doet mee met de Meedoenregeling.
Strippenkaarten, regulier ticket en sneak.
PARKEREN FIETS EN AUTO
Komt u met de fiets, auto of de trein: Het is
slechts enkele minuten lopen naar Cinecitta.
U kunt uw fiets gratis stallen in de
fietsenkelder van het Pieter Vreedeplein
(ingang IJzerstraat). Geopend van 07.30 tot
22.00 uur. Op zondag van 10.00 tot 19.00 uur.
De gratis fietsenstalling Heuvel is dagelijks van
07.30 tot 04.30 uur geopend.
Uw auto kunt u parkeren in de parkeergarage
van het Pieter Vreedeplein, ingang
Magazijnstraat. Na 18.00 uur geldt een
maximaal tarief van 6 euro.

