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Teatro de La Zarzuela
O Teatro de La Zarzuela é o primeiro e único teatro de lírica espanhola. Situado em pleno
centro, por trás de Las Cortes, neste foi sempre cultivada a música do género lírico
espanhol, e atualmente aí se continuam a cantar e a ouvir as melhores obras do seu
repertório.
O teatro percorreu um longo caminho desde a sua inauguração em 1856. Aqui foram estreadas
as zarzuelas mais famosas da época. Em 1909 um incêndio destruiu todo o recinto que voltará a
abrir em 1913. Superada a Guerra Civil, inicia o seu declínio até 1956 (precisamente um século
após a sua inauguração), quando é adquirido pela Sociedade Geral de Autores. Atualmente é
propriedade do Ministério da Cultura.
Capacidade para 1242 espectadores.

Serviços

Ascensor

Cafetería

Consigna / Guardarropa

Tienda

Acessibilidade
General accesibility

Dispõe de instalações mecânicas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, desde a rua
até ao vestíbulo e à plateia, além de um acesso direto adaptado mediante rampas, do lado direito
da frente do teatro. Existe ainda um quarto de banho adaptado no piso térreo.? O edifício possui
um elevador adaptado, que comunica com todos os pisos de uso público do teatro.

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle de Jovellanos, 4 28014

Sol / Gran Vía

Telefone

Fax

(+34) 91 524 54 00

(+34) 91523 30 59

Correio electrónico

Web

abonostaquillas.tz@inaem.mcu.es

http://teatrodelazarzuela.mcu.es/es/

Metro

Autocarro

Banco de España (L2), Sevilla (L2), Sol (L1, L2, L3)

1, 2, 5, 9, 15, 20, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, M2

Cercanías (Local train)

Preço

Madrid-Sol

Na existência de evento.

Tipo

Horário

Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones, Salas de música y
conciertos, Teatros
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Bilheteira:
Segunda a sexta-feira: 12:00 – 20:00 h
Sábados, domingos e feriados: 14:30 – 20:00 h
Feriados sem espetáculo: a bilheteira permanecerá
encerrada

