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BEZOEKERSINFORMATIE / F.A.Q. 

 STYX – OPERA OP FORT RIJNAUWEN 
 

Beste bezoeker, 

 

Als het goed is, heeft u een bevestiging met de e-tickets ontvangen.  

De tickets kunnen zowel geprint als vanaf de telefoon worden gescand. 

  

Bereikbaarheid 

Fort Rijnauwen – bezoekadres: Vossegatsedijk 3-5, 3981 HS Bunnik 

 Bereikbaarheid met auto – navigatieadres: Sorbonnelaan 16, 3584 CA Utrecht 
Parkeren op Fort Rijnauwen is niet mogelijk. U kunt parkeren bij de Uithof.  

 Voor het parkeren van uw auto heeft u een parkeerkaart nodig.  
Deze kunt u bestellen via www.hollandopera.nl (€ 5 per auto). 

 

Het parkeerterrein van de Uithof zit op de Sorbonnelaan en de Aarhuslaan in Utrecht.  

Er rijden vanaf 18:00 uur gratis pendelbussen van dit parkeerterrein naar de ingang van het Fort.  

Na afloop van de opera rijden de pendelbussen vanaf het Fort weer terug naar het parkeerterrein  

(5 minuten). De laatste pendelbus vertrekt om 24:00 uur. 

 

Komt u met het Openbaar Vervoer, plan uw reis via 9292.nl. 
Komt u met de fiets, dan kunt u uw fiets stallen in de fietsenrekken achter de kassa. 
 

Praktische informatie 

 Vanaf 18:30 – 21:30 uur is de kassa op het Fort geopend.  

Bij binnenkomst worden de kaarten gescand. 

 Inloop van het diner (VIP) is tussen 18:30 en 19:00 uur. * 

 Vanaf 19:00 uur bent u als operagast welkom op het Fort, de bar is geopend.  

 De rondleiding met de boswachter is van 19:30 – 20:30 uur. * 

 Het voorprogramma is van 20:45 – 21:15 uur. * 

Bij de horecagelegenheid staan borden waar u zich op tijd dient te verzamelen.  

 Aanvang van de opera is 21:15 uur.  

U loopt een kleine 500 meter tot u bij de tribune bent. De tribune is niet genummerd, dus u 

heeft vrije plaatskeuze. Heeft u diner VIP bij geboekt, dan heeft u geplaceerde plaatsen op 

naam ‘VIP’.   

 De opera duurt tot 22:45 uur, zonder pauze.  

 De opera wordt in het Nederlands gezongen. 

 De opera is buiten, dus kleed u goed aan (poncho’s en fleece dekens worden indien nodig 

gratis verstrekt). 

*indien bijgeboekt 

http://www.hollandopera.nl/voorstelling/292/styx/#speellijst
http://www.9292.nl/
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Slecht weer 

Als de opera wordt afgelast door overmacht of slechte weersomstandigheden én de opera niet 

langer dan 30 minuten heeft gespeeld, wordt de opera verschoven naar de eerstvolgende zondag.  

- De opera op 15, 16 en 17 juni gaat naar zondag 18 juni om 21:15 uur 

- De opera op 22, 23 en 24 juni gaat naar zondag 25 juni om 21:15 uur 

- De opera op 29, 30 juni en 1 juli gaat naar zondag 2 juli om 21:15 uur 

- De opera op 6, 7 en 8 juli gaat naar zondag 9 juli om 21:15 uur 

 

Mindervalide? 

Als één van de bezoekers mindervalide is, dan kunt u een parkeerplaats toegewezen krijgen bij het 
Theehuis. Of de persoon in kwestie afzetten bij het Fort. Op het terrein is een mindervalide toilet 
aanwezig en tevens hebben wij rolstoelen beschikbaar voor mensen die slecht ter been zijn.  
 
Wij placeren mensen in een rolstoel voor de tribune en indien u slecht ter been bent op de eerste rij.  
Geef dit aan ons door: kaarten@hollandopera.nl o.v.v. mindervalide plaatsen; vermeld hierbij uw 

transactienummer. 

 

Dieetwensen?  

Heeft u diner (VIP) bijgeboekt en heeft u speciale dieetwensen, dan kunt u dit doorgeven aan ons: 
restaurant@hollandopera.nl o.v.v. dieetwensen; vermeld hierbij uw transactienummer. 
 

Kassa 

De kassa is op voorstellingsdagen te bereiken op 033 2020929 (13:00 - 16:00 uur). 

Voor de snelste manier van communiceren, raden wij u aan om te mailen: kaarten@hollandopera.nl. 

 

Programmaboekjes inclusief libretto zijn te koop op de dag zelf voor € 5 (pinnen is mogelijk). 

 

Een fijne voorstelling toegewenst! 

Team Holland Opera  
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