Nyttige og praktiske informationer om Valby Kino
Inden mit besøg

Kontaktinformation

Praktiske informationer

Sådan finder jeg vej

Inden mit besøg i Valby Kino
har jeg mulighed for at
forberede mig.

Valby Kino

I informationsboksene på
denne side, kan jeg finde
hjælpsomme informationer
til forberedelse af mit besøg.

2500 Valby

På Valby Kinos hjemmeside
kan jeg finde praktiske
informationer vedrørende
mit besøg. F.eks. om
åbningstider, film og
arrangementer.

Hvis jeg skal tage offentlig
transport til Valby Kino, kan
jeg lave en rejseplan for turen
dertil og hjem igen. Jeg kan
lave rejseplanen her:
www.rejseplanen.dk.

Jeg kan komme til Valby
Kinos hjemmeside her:
www.valbykino.dk

Hvis jeg kommer med bil, kan
jeg finde vejbeskrivelse på
https://maps.google.dk/

Billetsalg

Garderobe

Jeg kan købe billetter ved
billetsalget i biografen, men
jeg kan også købe billetter
online.

Der er en knagerække i
gangen ved toiletterne, som
kan bruges på eget ansvar.

Jeg kan se program og købe
billetter online her:

Gammel jernbanevej 40

Tlf. 71 99 36 40

Hvor kan jeg finde hjælp og
spørge om information?
Jeg kan henvende mig i
billetsalget, der også fungerer
som kiosk og information.

Toiletter
Der er toiletter ved siden af
billetsalget.
Der er et handicaptoilet på 1.
sal lige ved indgangen fra
hovedtrappen/elevatoren.

Mange gæster tager deres
overtøj med ind i
biografsalen.

https://www.valbykino.dk/N
extDaysProgramme.aspx?offs
et=0
Jeg kan også købe billetter på
www.kino.dk

Hvor kan jeg spise, hvis jeg
bliver sulten?
Jeg kan købe kolde og varme
drikkevarer, popcorn, slik og
chokolade i kiosken, der
ligger sammen med
billetsalget.
Det kan nydes i foyeren på 1.
sal, i caféen på 2. sal og i
biografsalene.

Hvor kan jeg slappe af og
finde ro?
Jeg kan sætte mig ved et de
mange siddearrangementer i
foyeren på 1. sal eller caféen
på 2. sal.
Der er som regel mest roligt
på 2. sal.
Inde i biografsalene vil der
også være ro, når filmene
vises.

Hvornår er der færrest
gæster og mest roligt?
Der er som regel færrest
gæster ved
eftermiddagsforestillinger på
hverdage.

Ledsageordning
Hvis jeg har ledsagerkort, kan
jeg tage en ledsager gratis
med i biografen.
Hvis jeg køber billetter online,
skal jeg købe og betale billet
for min ledsager også. Denne
billet kan jeg så få refunderet
i billetsalget, når jeg
ankommer til biografen.
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