Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Πληροφοριών
Εισαγωγή
Καλωσήρθατε στο ενημερωτικό έντυπο του Melbourne Recital Centre.
Στο Melbourne Recital Centre έχουμε τη δέσμευση να προσφέρουμε
πρόσβαση για όλους.
Θέλουμε να απολαύσετε την επίσκεψη και να είναι η διαδικασία να είναι
εύκολη και άνετη.
Περιεχόμενα
Τα περιεχόμενα αυτού του εντύπου πληροφόρησης περιλαμβάνουν
•
Πως να φτάσετε στο Melbourne Recital Centre
•
Γενικές πληροφορίες πρόσβασης
•
Αγορά εισιτηρίου
•
Πρόσβαση στο Elisabeth Murdoch Hall
•
Πρόσβαση στο Primrose Potter Salon
•
Τουαλέτες και πρόσβαση σε επίπεδα και
•
Τι να κάνετε αν έχετε ερωτήσεις ή αν χρειάζεστε βοήθεια
Πως να φτάσετε στο Melbourne Recital Centre
Αν χρησιμοποιήσετε το τραμ από τον Σταθμό Flinders Street Station,
πάρτε το τραμ με τον αριθμό 1 προς το South Melbourne και κατεβείτε
στην προσβάσιμη στάση νούμερο 17 στην οδό Sturt Street.
Το κέντρο έχει είσοδο κοντά στη στάση του τραμ στην οδό Sturt Street.
Υπάρχει επίσης χώρος απόβαση στην οδό Sturt Street για επισκέπτες
που φτάνουν με αυτοκίνητο.
Γενικής πληροφορίες πρόσβασης
Σε κάθε επίπεδο του κέντρου, υπάρχουν πινακίδες με βασικές
πληροφορίες σε Μπράιγ.
Όλοι οι επισκέπτες που φτάνουν με ζώα υποστήριξης πιστοποιημένα
από επίσημη αρχή, όπως σκύλος βοηθείας οδηγού τυφλών, είναι
ευπρόσδεκτοι.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όταν αγοράζετε το εισιτήριό σας
ενημερώνετε ότι έχετε ζώο υποστήριξης.
Δεχόμαστε επίσης την Companion Card για επισκέπτες που έχουν
αναπηρία ή που χρειάζονται την υποστήριξη από το άτομο που τα
φροντίζει όταν πηγαίνουν σε μια εκδήλωση.
Παρακαλούμε όπως παρουσιάσετε την ισχύουσα Companion Card
όταν κλείνετε το εισιτήριό σας.
Αγοράζοντας εισιτήριο.
Αγορά εισιτηρίων γίνεται αυτοπροσώπως από το εκδοτήριο εισιτηρίων
που βρίσκεται στο Φουαγιέ του ισογείου. Το εκδοτήριο είναι ανοιχτό
από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα Δευτέρα έως Παρασκευή και
για δύο ώρες πριν από κάθε προγραμματισμένη παράσταση.
Αγορά εισιτηρίων μπορεί επίσης να γίνει τηλεφωνικά καλώντας τον
αριθμό ή 03 9699 3333 ή στέλοντας ηλεκτρονική επιστολή στο
boxoffice@melbournerecital.com.au
Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να κλείνουν τα εισιτήριά τους
διαδικτυακά επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα
www.melbournerecital.com.au
Πρόσβαση στο Elisabeth Murdoch Hall
Το Elisabeth Murdoch Hall είναι χωρισμένο σε δύο επίπεδα. Τα
θεωρεία stalls, που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο. Και την
πλατεία circle που βρίσκεται ένα επίπεδο πιο πάνω και μοιάζει με
μπαλκόνι.
Η πρόσβαση στα Stalls γίνεται από το Επίπεδο 1, χρησιμοποιώντας τις
πόρτες της αίθουσας 1, 2 και 3.
Αν δεν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε σκάλες, η καλύτερη σειρά για
να κλείσετε εισιτήριο στα Stalls είναι η σειρά U.
Η πρόσβαση στo Circle γίνεται από το Επίπεδο 2, χρησιμοποιώντας τις
πόρτες της αίθουσας 5 και 6.
Αν δεν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τις σκάλες, η καλύτερη σειρά
να κλείσετε θέση στο circle είναι η Σειρά A.

Σημεία προσβάσιμα σε αναπηρικά αμαξίδια βρίσκονται στα Stalls στη
σειρά U και στο Upper East Wing του Circle, με διαθέσιμες θέσεις
κατόχων κάρτας Συνοδού.
Πρόσβαση στο Primrose Potter Salon
Το Primrose Potter Salon είναι ένας ευέλικτος ισόγειος χώρος
καθήμενων που βρίσκεται στον Ισόγειο με μόνο μία πόρτα πρόσβασης
στην αίθουσα.
Όλες οι εκδηλώσεις σε αυτό το χώρο έχουν γενική είσοδο, που
σημαίνει ότι μπορείτε να καθήσετε όπου προτιμάτε.
Στις περισσότερες εκδηλώσεις το Primrose Potter Salon δεν έχει
σκαλιά.
Οι θέσεις δίπλα στον διάδρομο έχουν μπράτσα, ενώ οι υπόλοιπες
θέσεις όχι.
Θέσεις για αναπηρικά αμαξίδια είναι διαθέσιμες σε σημεία που δεν
περιορίζουν τη θέα για το υπόλοιπο κοινό.
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε το Εκδοτήριο για
οποιαδήποτε προϋπόθεση για ειδική πρόσβαση όταν αγοράζετε το
εισιτήριό σας.
Πρόσβαση σε τουαλέτες και ορόφους
Θα βρείτε προσβάσιμες τουαλέτες ανδρών και γυναικών στο ισόγειο
και στο επίπεδο 1 και 2. Στο επίπεδο 1 υπάρχει τουαλέτα πρόσβασης
για όλα τα φύλα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους.
Το ισόγειο, το επίπεδο 1 και το επίπεδο 2 είναι προσβάσιμα με σκάλες
και ασανσέρ.
Το ισόγειο και το επίπεδο 1 συνδέονται επίσης και με κυλιόμενη σκάλα.
Τι να κάνετε αν έχετε απορίες ή χρειάζεστε βοήθεια.
Θέλουμε να κάνουμε την εμπειρία του Melbourne Recital Centre όσο
το δυνατόν πιο άνετη.
Αν έχετε ερωτήσεις, θυμηθείτε ότι οι ταξιθέτες και το προσωπικό του
εκδοτηρίου εισιτηρίων είναι πάντα έτοιμο να σας βοηθήσει.

Αν επιθυμείτε να μιλήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών,
παρακαλούμε καλέστε το 03 9699 3333.
Αναμένουμε να σας καλοσωρίσουμε στο Melbourne Recital Centre.

