
              
 

          CENNIK 
           BILETÓW 

w sezonie artystycznym 2022/2023 

dla strefy edukacyjnej 

Opery Wrocławskiej „EduOpera” 
 
 
 

STUDIO BALETOWE 
 

                                                            Pojedyncze wejście                    Karnet – 4 zajęcia 
                

Uczestnik do 18 r.ż.                               55 zł/45 min.                     160 zł (40 zł/45 min.) 
Rodzeństwo 2-3 do 18 r.ż.                   45 zł/45 min.                     136 zł (34 zł/45 min.)  
Uczestnik po 18 r.ż.                               65 zł/50 min.                     200 zł (50 zł/50 min.) 
 

                       
Uczestnikom biorącym udział w dwóch różnych zajęciach baletowych przysługuje 50% 

zniżka na drugi karnet (dotyczy zajęć: TANIEC KLASYCZNY, BARRE AU SOL). 

 

 



PAMPALUSZKI 
Warsztaty wg koncepcji E.E. Gordona dla dzieci od 0-3 r.ż.  

 
 

                                                               Pojedyncze wejście                 Karnet – 4 zajęcia 
 
Uczestnik do 3 r.ż. + opiekun                            –                              120 zł (30 zł/30 min.) 
2 Uczestników do 3 r.ż. + opiekun                   –                              200 zł (50 zł/30 min.) 
 

 
 

     OPEROWNIA 
  Warsztaty teatralne dla młodzieży  

 
 

                                                              Pojedyncze wejście                  Karnet – 2 zajęcia 
 
Uczestnik do 18 r.ż.                                             –                         120 zł (60 zł./120 min.) 

 
 

CHÓR DZIECIĘCY 
 

                                                             Pojedyncze wejście                 Karnet miesięczny  
  
Uczestnik do 18 r.ż.                                            –                                             80 zł 

 
 

   OPEROWE ABECADŁO 
Oferta grupowa dla szkół i przedszkoli 

 
 

     Pojedyncze wejście 
 
Uczestnik/dziecko                                   15 zł/45 min.  
Opiekun grupy                                          0 zł /45 min.  

 
 
 
 



OPERANKI 
Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 3-6 lat 

 
                                                                                 
                                                            Pojedyncze wejście 
 

Uczestnik (dziecko)                                            25 zł/45 min.  
Rodzeństwo 2-4                                                  20 zł/45 min. 
Opiekun                                                                15 zł/45 min. 
 
 
 

 
OPEROWY LABIRYNT 

 Spacer z przewodnikiem 
 
 

                                                               Pojedyncze wejście 
 

Uczestnik do 18 r. ż.                                           15 zł/60 min. 
Uczestnik powyżej 18 r.ż.                                  20 zł/60 min. 
Grupa powyżej 20 os. powyżej 18 r.ż.            15 zł/60 min.         
Opiekun grupy (min. 10 os.)                              0 zł/60 min. 
  

 
 
 

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ  
Warsztaty edukacyjne na życzenie dla grup zorganizowanych 

 
         Pojedyncze wejście  

                                                                  
                                                       20 zł za os./60 min.  

 
  
 
 

 

 



PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
 
Płatności za zajęcia odbywające się regularnie, takie jak: 
- Studio Baletowe 
- Pampaluszki 
- Operownia 
- Chór Dziecięcy 
 
należy dokonywać za pośrednictwem płatności internetowych. W tym celu prosimy  
o kontakt z Działem Obsługi Widzów: +48 71 370 88 80, opera@opera.wroclaw.pl 
(poniedziałek–piątek: 8.00–16.00).  
 
W wyjątkowych sytuacjach można zakupić bilet w Kasie Opery 
(poniedziałek–piątek: 12.00–19.00).  
 
Jednak ze względu na Państwa komfort i wygodę (uniknięcie kolejek w kasach i tym samym 
ewentualnych spóźnień na zajęcia) zalecamy płatności internetowe. Opłata za uczestnictwo 
w zajęciach musi być dokonana na min. 7 dni przed terminem zajęć.  
 
 
 
Płatności za wydarzenia, takie jak: 
- Operanki 
- Operowy Labirynt 
- Inne wydarzenia przewidziane w repertuarze 
 
można dokonać w Kasie Opery (poniedziałek–piątek: 12.00–19.00) kartą płatniczą 
lub gotówką. 
 
Zakup biletów online jest możliwy przy użyciu strony internetowej Opery Wrocławskiej, 
po wybraniu konkretnego wydarzenia w zakładce Repertuar i kliknięciu przycisku „Kup bilet”. 
Płatności internetowe za kupowane bilety obsługiwane są przez operatora, firmę PayU. 
 
 
 
Płatności za: 
- Operowe Abecadło 
- Warsztaty edukacyjne na życzenie 
 
można dokonać w Kasie Opery (poniedziałek–piątek: 12.00–18.00) kartą płatniczą, gotówką 
lub za pośrednictwem płatności internetowych. 
 
Zakup biletów jest możliwy po wcześniejszym kontakcie z działem EduOpera. W tym celu 
prosimy o kontakt: edu@opera.wroclaw.pl, +48 71 370 89 06 
 
Potwierdzenie wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Nieobecność uczestnika na 
zajęciach, nie stanowi podstawy do zwrotu uiszczonej opłaty.  


