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.

Kedves Cirkuszbarátok!
Szeretettel várjuk Munkatársaikat a Főváros Nagycirkusz szerdától vasárnapig tartó új,
Jégcirkusz előadásaira, melyeken továbbra is igénybe vehetik a 25%-os
kedvezményünket: 08.27-ig.
KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK - 25% engedménnyel:
FELNŐTT

NYUGDÍJAS

GYEREK

Prémium kat.

3375 Ft

2475 Ft

2325 Ft

I. kategória

2925 Ft

2175 Ft

2025 Ft

II. kategória

2325 Ft

2025 Ft

1875 Ft

Nyári szünet a Fővárosi Nagycirkuszban:
2017.06.18 - 2017.07.05. között nyári szünet lesz, nem lesz előadás. Ezt követően
folytatódik a műsor és a kedvezményes vásárlási lehetőség, 08.27-ig.

Előadásaink rendje:





hétfő - kedd: szünnap
07.05. és 08.27. között: szerda – csütörtök: 17h; péntek: 15h
szombat: 11h, 15h és 19h
vasárnap: 11h és 15h

Az egyéni jegyvásárlás menete:
Kiválasztják a megtekinteni kívánt előadás dátumát, időpontját.
A „Jegyrendelő nyomtatvány”-t a kitöltést követően visszaküldik a következő e-mail címre:
karacsony.etelka@maciva.hu – minden péntek 13h-ig
A jegyrendelést követően értesítést kapnak a jegyfoglalás sikerességéről, foglalási sorszám
kerül visszaküldésre.
A vásárló a jegypénztárban fizetheti ki és veheti át az igényelt jegyeket.
Pénztár: H-V: 10-18 óráig; Fizető eszközök: Készpénz, Bankkártya, SZÉPKÁRTYA,
Sodexo kultúra utalvány.
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!
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!

