
BILHETEIRA ONLINE (⇒ clica aqui)

[18 de outubro a 13 de novembro]

PASSE GERAL | 50€

PASSE GERAL COM DESCONTO | 45€ (campanha de 18 a 31 de outubro)

PASSE GERAL PARA SÓCIOS PX | 37,50€ (25% de desconto)

PASSE GERAL PARA SÓCIOS PARCEIROS | 40€

 Formulário de compra online ⇒ aqui.

BILHETEIRA DO FESTIVAL 

[18 a 20 de novembro]

PASSE GERAL | 50€

PASSE GERAL PARA SÓCIOS PX | 37,50€ (25% de desconto)

PASSE GERAL PARA SÓCIOS PARCEIROS | 40€

PASSE GERAL LOCAIS* | 40€

PASSE DIÁRIO** | 30€

PASSE DIÁRIO LOCAIS** | 15€

PASSE NOITE*** | 20€

PASSE NOITE LOCAIS*** | 10€

ATIVIDADE PARA FAMÍLIAS**** | 5€

* Válido para residentes no concelho de Évora, sendo necessária a apresentação de comprovativo de
morada.

https://docs.google.com/forms/d/11S_czPXBOyHPpfAbTBB2S8Mqt8Qszy6X0qSboibhHXo/edit
https://docs.google.com/forms/d/11S_czPXBOyHPpfAbTBB2S8Mqt8Qszy6X0qSboibhHXo/edit


** O Passe Diário é válido para todas as atividades do programa de um dia do festival. Este bilhete 
só pode ser adiquirido no próprio dia para o qual é válido.

*** O Passe Noite é válido para todas as atividades do programa de uma noite, a partir das 21h30. 
Este bilhete só pode ser adiquirido no próprio dia para o qual é válido.

**** As atividades assinaladas no programa para "FAMÍLIAS" têm o preço de 5€ por pessoa e por 
atividade. As atividades são gratuitas para crianças até aos 10 anos.

HORÁRIOS DAS BILHETEIRAS

Secretariado do Festival (Antigos Celeiros da Epac)

sexta (18 nov.) | 18h00 - 22h00
sábado (19 nov. )  | 14h30 - 22h00
domingo (20 nov.) | 14h30 - 18h30

Bilheteira Monte (Monte Alentejano)

sexta (18 nov.) |  22h00-02h00
sábado (19 nov. ) |  22h00-02h00

Bilheteira Atividades para Famílias (no local da atividade)
Meia hora antes do início de cada atividade

INFORMAÇÃO ÚTIL

 A troca de bilhetes online por pulseira, realiza-se unicamente no Secretariado do Festival, ⇒
localizado nos Antigos Celeiros da EPAC.

 A aquisição de bilhetes no festival realiza-se unicamente no Secretariado do Festival, localizado ⇒
nos Antigos Celeiros da EPAC, excepto a aquisição de Passes Noite, que pode ser feita na bilheteira 
localizada no Monte Alentejano ou a aquisição de Bilhetes para Atividades para Famílias, que pode 
ser feita no local de cada atividade para este público (de acordo com o que está assinalado no 
programa).

 O pagamento no local é apenas em numerário. Não temos multibanco.⇒
 Os bilhetes são nominativos, pessoais e intransmissíveis, sendo necessário apresentar documento ⇒

de identificação para levantamento de pulseiras;
 O levantamento de pulseira é obrigatório para acesso ás atividades do festival;⇒
 NOTA IMPORTANTE: O valor dos passes para o Festival não é reembolsável, após efetuada a ⇒

compra.
 O festival é gratuito para crianças até aos 10 anos (inclusive).⇒
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