A világ első jégcirkusza – az eddig több mint 50 országban aratott elsöprő siker után –
idén végre a magyar közönséget is elvarázsolja! A Moszkvai Jégcirkusz káprázatos
revüműsorának még a képzelet sem szab határt, az elbűvölő artisták, a tehetséges
zsonglőrök, a szórakoztató bohócok a csúszós talajon lélegzetelállító mutatványokkal
kápráztatnak el kicsiket és nagyokat egyaránt.
Az előadást 2017. augusztus 27-ig láthatja a közönség a Fővárosi Nagycirkuszban.

Örömmel értesítem, hogy a Pesterzsébeti Farkasok Tagjai és hozzátartozóik számára
kivételesen kedvező jegyárakat kínálunk. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a
Fővárosi Nagycirkusz szerdától vasárnapig tartó Jégbe zárt cirkuszvilág című előadásaira,
melyeken 25%-os kedvezményt vehetnek igénybe.
Azon csoportok, melyek legalább 10 fővel látogatnak el előadásunkra,
részt vehetnek egy interaktív, játékos cirkusztörténeti sétán a kulisszák
mögött (előre egyeztetés szükséges),
ráadásul minden 10. gyermek mellett 1 felnőtt INGYENES kísérőjeggyel tekintheti
meg az előadást.




KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK - 25%
FELNŐTT NYUGDÍJAS
Prémium
kategória
I. kategória
II. kategória

4500 FT
3375 Ft
3900 FT
2925 Ft
3100 FT
2325 Ft

3300 FT
2475 Ft
2900 FT
2175 Ft
2700 FT
2025 Ft

GYEREK
3100 FT
2325 Ft
2700 FT
2025 Ft
2500 FT
1875 Ft

A kedvezmény a prémium, I. és II. kategória jegyáraira vonatkozik, a foglalás fix helyre
szól. Hozzátartozókra is érvényes, az összes igényelt jegyre vonatkozik, db számos
korlátozás nélkül. Árakat, nézőtérképet a csatolt jegyrendelő nyomtatvány is tartalmazza.
Az ajánlat a szabad helyek erejéig érvényes!

Kedvezményes időszak:

KEDVEZMÉNYEK - 25%
Dátum

Előadás

07.05 – 08.27-ig

mindegyik
előadás

Kedvezmény
mértéke

25%

A jegyvásárlás menete:
1. Kiválasztja a megtekinteni kívánt előadás dátumát, időpontját.
2. Jegyfoglaláshoz a kitöltött jegyrendelő nyomtatványt az alábbi e-mail címre
szíveskedjen elküldeni: dancsecs.eszter@maciva.hu, vagy hívja a 06-20/ 250 71 10
telefonszámot. (Hétköznap: 10.00-16.00).
3. A jegyrendelést követően értesítést kap a jegyfoglalás sikerességéről, melyben megtalálja
a jegyek átvételéhez szükséges foglalási sorszámot.
4. A kedvezményes jegyek akár azonnal átvehetők a Fővárosi Nagycirkusz jegypénztárában.
A lefoglalt jegyeket legkésőbb az előadás előtt 1 órával kell átvenni.
Előadásaink rendje:
07.05. és 08.27 között:
hétfő - kedd: szünnap
szerda: 17:00 óra
csütörtök: 17:00 óra
péntek: 15:00 óra
szombat: 11:00, 15:00 és 19:00 óra
vasárnap: 11:00 és 15:00 óra

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az előadások hossza szünettel együtt körülbelül 2 óra 10 perc.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadásban a nyugalom megzavarására alkalmas
fény- és hanghatások fordulhatnak elő.
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! :)

