MAGYAR NEMZETI CIRKUSZ
THE SHOW MUST GO ON
2021. július 1 - augusztus 28. Balatonlelle – Cirkusz tér (Vidámpark mellett)
A hosszú várakozás és bezártság után végre ismét találkozhatunk a nagyérdemű közönséggel.
A Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja vadonatúj műsorát:
THE SHOW MUST GO ON - A Műsornak mennie kell tovább
Szinte már elképzelhetetlen a műsorunk cirkuszunk kiváló komikusai nélkül, új tréfákkal érkeznek
hozzánk Olaszországból Stevie és Jones. Többszörös Cirkuszfesztivál díjasok, Ambra és Yves
légtornászok Spanyolországból. Tavalyi nagy sikere után, ismét elkápráztatja a közönséget a
halálkeréken Crazy Wilson, először Magyarországon Ukrajnából az Adrenalin Csoport, akik hajmeresztő
ugrásokat mutatnak be az orosz hintán és gumiasztalon. Cirkuszunk igazgatója, a Monte-Carloi
Nemzetközi Cirkuszfesztivál Arany-díjasa és csapata szédületes lovas produkciót mutatnak be.
A műsor hangulatát emeli a Magyar Nemzeti Cirkusz Zenekara és Lady Masalah, akik minden este
élőben kísérik nemzetközi gálaműsorunkat.
Bővebben a műsorról: https://magyarnemzeticirkusz.hu/
(A műsor szünettel együtt kb. 2 óra hosszú.)
Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít a BRDSZ /Belügyi Rendvédelmi és Közszolgálati
Dolgozók Szakszervezete számára, amit a tagok és családtagok is igényelhetnek.
Előadások kezdési időpontja:
Hétfő- Szombat: 20.00
Vasárnap: Szünnap

Kedvezményes jegyárak július 1 - augusztus 28. között:
A szektor-ban 3500 Ft helyett 3000 Ft/fő
Csoportos kedvezmény:
20-50 fő esetén 2800 Ft/fő
50 fő felett 2500 Ft/fő

A kedvezmény igénylése





Kérjük jegyigényét e-mailben küldje el Brezovszki Valéria részére:
brezovszki.valeria@magyarnemzeticirkusz.hu
24 órán belül válaszlevélben érkezik a foglalás visszaigazolása, amit kinyomtatva kell átadni
a jegypénztáros munkatársunknak.
Nyomtatvány (voucher) nélkül a kedvezményt nem tudjuk biztosítani! Megértését
köszönjük!
2 éves kor alatt ingyenes a belépés.

Regisztrációt követően, a kedvezményes belépőjegyek pénztári nyitva tartás alatt elővételben is
megvásárolhatók, de legkésőbb előadás kezdése előtt 50 perccel korábban.
Jegypénztárunkban készpénzes és OTP Szép kártyás fizetésre van lehetőség.
OTP Szép kártyával az előadás kezdetét megelőző óráig (19.00-ig) van lehetőség fizetni.

Elérhetőség:
Brezovszki Valéria
mobil: +36 (70) 772-3202|e-mail: brezovszki.valeria@magyarnemzeticirkusz.hu

Cirkuszok Éjszakája: 2021. július 16-17.
Extra kibővített műsor sztárvendégekkel. 19.00 – 24.00
A kedvezmény a Cirkuszok Éjszakája programra nem érvényes!
www.magyarnemzeticirkusz.hu

