
VPIS ŠTUDENTSKIH ABONMAJEV 2022/2023
od 10. oktobra do 11. novembra 2022 
pri gledališki blagajni SNG Maribor

SPREMLJAJTE NAŠA DRUŽBENA OMREŽJA
in si zagotovite pravočasne informacije o programu 
Drame, Opere in Baleta.

Za vas pripravljamo nagradne igre, ugodnosti 
pri gostujočih predstavah ter posebne ponudbe 
Slovenskega narodnega gledališča Maribor. 

www
 OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN
www.sng-mb.si

DRAMA: dramasngmaribor
OPERA IN BALET: operabaletsngmaribor

DRAMA, OPERA IN BALET
sngmaribor

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR
SLOVENSKA ULICA 27, 2000 MARIBOR
02 250 61 35
anja.zizek@sng-mb.si
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S TURISTICNIMI 
BONI TUDI V SNG
MARIBOR
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Ponujamo vam možnost nakupa ŠTUDENTSKE IZBIRNE KARTICE, s katero
vam omogočamo ogled petih predstav iz repertoarja Drame, Opere in Baleta. 
Vrednost kartice je 55 €. 

Imetniki študentske izbirne kartice ste deležni številnih prednosti in ugodnosti:

Člani Kluba mariborskih študentov 
imajo pri nakupu izbirne kartice 
popust v višini 10 €. Ob nakupu je 
potrebno predložiti člansko izkaznico 
kluba. Subvencija je omejena.

Popust za ogled gostovalnih predstav  
in še veliko drugih ugodnosti. 

Noro ugodna cena za vse predstave v 
SNG Maribor: 10 € za dramske in 12 € 
za operno-baletne predstave!

Cene ne veljajo za nakup I. kategorije 
sedeža, gala dogodke, premiere in 
silvestrsko predstavo. %Noro Noro 

ugodna ugodna 
cenacena

posebna ugodnost posebna ugodnost 
za clane kluba za clane kluba 
mariborskih mariborskih 
studentovstudentov
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Izbirate lahko med vsemi predstavami 
SNG Maribor, ki so v mesečnem programu 
označene za ABONMA ali IZVEN. 
Z izbirno kartico ni možen nakup za 
gala dogodke, premiere in silvestrsko 
predstavo. 

Dvignete lahko več vstopnic hkrati.

Za izbrano predstavo rezervirate sedež pri 
gledališki blagajni, rezervirane vstopnice 
pa je treba dvigniti eno uro pred začetkom 
predstave.

Če si imetniki že rezerviranih vstopnic 
ne nameravate ogledati izbrane 
predstave, vas vljudno prosimo, da 
odpoveste rezervacijo najkasneje pet 
delovnih dni pred predstavo.

Če rezerviranih vstopnic ne boste 
pravočasno odpovedali ali prevzeli pri 
blagajni, se vam bo število predstav na 
izbirni kartici zmanjšalo glede na število 
rezerviranih vstopnic.

Imetniki lanske izbirne kartice v novi 
sezoni študentsko izbirno kartico samo 
obnovite.

^̂


