Kedves Partnerünk!
A Fővárosi Nagycirkusz csökkentett játszónappal, de hétvégenként továbbra is fogadja a látogatókat –
Októbertől pedig már péntekenként 18 órai kezdettel is megtekinthetik előadásunkat.
A nézők védelmében önkorlátozó intézkedések kerültek bevezetésre. A cirkuszban kötelező a maszk viselése,
melyet kedvező áron akár a jegypénztárban is megvásárolhatnak az érdeklődők.
A cirkusz nézőterén minden második sorban foglalhatnak csak helyet a látogatók, és az azonos sorban ülő
társaságok között is igyekszünk szabad helyeket fenntartani, hiszen a cirkusz kiemelten fontosnak tartja, hogy
megelőző rendelkezésekkel, felelős magatartással szavatolja a közönség biztonságát.

Egy kutyaszámmal és egy mókás macskaprodukcióval is bővült a Fővárosi Nagycirkusz Tündértánc – Nővarázs
című műsora, amiben menhelyről mentett cicák mutatják be tudásukat.

Az Önök dolgozói és családtagjai részére 25%-os kedvezményt tudunk biztosítani a Prémium, I. és II. kategóriás
jegyeinkből.

Kedvezményes jegyáraink:
KEDVEZMÉNYES
JEGYÁRAK

25%

FELNŐTT

NYUGDÍJAS

GYEREK

Prémium

3375 Ft

2531 Ft

2363 Ft

I. kategória

2925 Ft

2194 Ft

2048 Ft

II.kategória

2625 Ft

1969 Ft

1838 Ft

A kedvezmény a Prémium, az I. és a II. kategóriára vonatkozik.
Gyermekjegy kategória: 4-18 éves korig. 4 éves kor alatt nem kötelező a jegyvásárlás, ha a gyermek ölben tud
ülni az előadás ideje alatt. A kedvezmény a szabad helyek függvényében korlátlan számban igényelhető, akár
több alkalommal is.
A jegyigényléshez a Jegyigénylő adatlapot kell kitöltve elküldeni, vagy emaileben az alábbi adatokat
megadni és a foglalas@circus.hu, illetve jegyiroda@circus.hu e-mail címre megküldeni:
Név, telefonszám, e-mail, előadás dátuma, kategória (Prémium, I., II.), igényelt jegyek száma:
felnőtt/gyerek/nyugdíjas
Kérem, minden adatot szíveskedjen hiánytalanul kitölteni! A rendeléseket hétfőtől péntekig dolgozzuk fel,
minden esetben visszaigazolást küldünk, a regisztrációt követően az e-mailben kapott foglalási sorszámmal
a jegyek átvehetők a Fővárosi Nagycirkusz jegypénztáraiban.
Új rendelést aktuális hétvégére péntek 12:00 óráig lehet leadni, az ezt követően beérkező igényeket csak a
következő héten tudjuk feldolgozni!
Az előadás hossza 2 óra 15 perc, félidőben 15 perc szünettel.

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!
Várjuk előadásainkra szeretettel!

