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Newsletter Cultura Diputació. Si ja reps el nostre Butlletí, ja estàs 
registrat. T’enviarem un correu per a donar-te un nom d’usuari i una 
contrasenya per a accedir a la reserva d’entrades. 

Disponibilitat d’entrades. La disponibilitat d’entrades anticipades 
és setmanal, és a dir, des de les 10 hores del dimarts de la mateixa 
setmana de l’espectacle fi ns a una hora abans del començament, 
o fi ns a completar-ne aforament.

Limitacions d’entrades. Poden reservar-se un màxim de 2 en-
trades per usuari. Excepcionalment, en teatre infantil poden re-
servar-se un màxim de 5 entrades, i cal respectar sempre que per 
cada xiquet només pot accedir-hi un adult.  

Accés. L’obertura de portes a l’activitat es farà amb mitja hora 
d’antelació al seu començament. En cada cas, indicarem l’accés 
amb entrada anticipada.
Has de descarregar i imprimir les teues entrades o, si ho preferixes, 
mostrar en el punt d’accés el codi QR que apareix en la teua 
reserva per mitjà del teu dispositiu mòbil.

Cancel·lació de reserva. Si 15 minuts abans de l’activitat no 
has validat l’entrada en el punt d’accés, es cancel·larà la teua 
reserva. Si no pots vindre, anul·la la reserva en qualsevol de 
les plataformes.

¿I si no puc obtindre una entrada anticipada?

Pots fer-ho en la taquilla de La Bene des d’una hora abans del co-
mençament de l’activitat i fi ns que s’esgote l’aforament (una entrada 
per persona). Només es reserva un percentatge d’entrades per a 
taquilla, segons marca la legislació.

¿Tens alguna pregunta?

Telefona’ns al 963 883 629 i resoldrem els teus dubtes. També pots 
passar-te per La Bene i t’atendrem en el punt d’informació.   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Corona 36 · Restaurant
¡Obrim de nou les portes del nostre restaurant!
Disfruta d’una carta renovada i una espectacular terrassa en el 
centre de València.

¡EXTRA, EXTRA!
¡ÚLTIMES NOTÍCIES!

Nou servici d’entrades 
anticipades

Des del 30 de juny, podràs obtindre les teues entrades de 
forma anticipada per a tots els espectacles i activitats de 
La Bene. T’expliquem com:.

¿On pots reservar les entrades anticipades?

Centre Cultural La Benefi cència

• En els terminals situats al vestíbul del Centre

• En el punt d’informació del Centre, on t’atendrà el nostre personal 
(de dimarts a diumenge, de 10 a 20 hores)

Mòbil | APP 360 Valencia Cultural

• Descarrega’t de forma gratuïta la nostra nova APP per a Iphone 
i Android. A més de poder reservar les teues entrades per a les 
activitats de La Bene, estaràs informat sobre l’actualitat cultural 
de la província de València.

Web | www.360valenciacultural.es

• Podràs consultar la programació de La Bene i reservar les 
teues entrades. A més, esta web contindrà informació sobre les 
activitats culturals de la província de València.  

És important que tingues en compte:

Dornar-te d’alta. Abans d’obtindre les teues entrades et sol·licitarem 
que et registres en el sistema de reserva per a tindre un nom d’usuari 
i una contrasenya. En cada plataforma, t’indicarem com fer-ho.
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Cancel·lació de reserva. Si 15 minuts abans de l’activitat no 
has validat l’entrada en el punt d’accés, es cancel·larà la teua 
reserva. Si no pots vindre, anul·la la reserva en qualsevol de 
les plataformes.

Mòbil | APP 360 Valencia Cultural

Web | www.360valenciacultural.es


