Tisztelt Partnerünk!
A Szikramanók – karácsonyi kaland a cirkuszban műsorunkban egy varázslatos történetet
mesélünk el, mindezt a legkáprázatosabb cirkuszi attrakciók segítségével. Előadásukon a
világ minden tájáról érkeznek artisták, hogy szenzációs számaikkal lenyűgözzék a
közönséget. Kínai lengő rúd, magasdrót, perzs-, levegő-, zsonglőr-, dobzsonglőr-, valamint
tollas labda, egykerekű és deszkaszám várják a nézőket. A manézsban masztiffok lépnek fel,
hogy az emberek és az állatok békés együttélésére tanítsák az érdeklődőket. Mindezt pedig
egy fergeteges bohócszám kíséri.
Produkciónk október 20-tól december 31-ig lesz látható.

Továbbra is szeretettel várjuk dolgozóikat és családtagjaikat előadásainkra,
rendkívül kedvezményes árakon, 25% kedvezmény érvényesítési lehetőséggel.

A kedvezmény kizárólag előzetes foglalás után érvényesíthető, a mellékletben csatolt
jegyrendelő nyomtatványon visszaküldött igényekre.
Szerdától péntekig 15:00, szombaton 11.00, 15:00 és 19:00, vasárnap pedig 11.00 és 15:00
órakor kezdődő előadásokkal várja a Fővárosi Nagycirkusz nézőit.
ÁRAK:
FELNŐTT

NYUGDÍJAS

GYEREK

Prémium

4500 Ft helyett
3375 Ft

3300 Ft helyett
2475 Ft

3100 Ft helyett
2325 Ft

I. kategória

3900 Ft helyett
2925 Ft

2900 Ft helyett
2175 Ft

2700 Ft helyett
2025 Ft

II.kategória

3100 Ft helyett
2325 Ft

2700 Ft helyett
2025 Ft

2500 Ft helyett
1875 Ft

További információk:
A kedvezmény a Prémium, I. és II. kategóriában vehető igénybe. A foglalás fix helyre
szól.
4 éves kor alatti gyermeknek amennyiben ölben ül, nem szükséges jegyet vásárolni.
A kedvezmény a szabad helyek függvényében korlátlan számban igényelhető, akár több
alkalommal is.
Kérem, a foglaláshoz/regisztrációhoz a kitöltött jegyrendelő nyomtatványt az alábbi e-mail
címre szíveskedjen elküldeni: dallos.szilvia@maciva.hu

A regisztrációt követően az e-mailben kapott foglalási sorszámmal a jegyek akár azonnal
átvehetők a Fővárosi Nagycirkusz jegypénztáraiban.
A kedvezményes jegyeket legkésőbb az előadás előtt 1 órával szükséges átvenni!
Kérdéseivel forduljon hozzám bizalommal!
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