LOŻE VIP

STREFA PREMIUM
Prestiżowy charakter Strefy Premium, w tym Lóż VIP oraz wygodnych miejsc
na trybunach Areny Głównej, stanowi doskonałe połączenie przeżywania
wspaniałych emocji z budowaniem i utrwalaniem zawodowych relacji.

Strefa Premium to synergia przyjemnego z pożytecznym i gwarancja
świadczonych usług na najwyższym poziomie.

PREMIUM to:
Wydzielona kondygnacja w Arenie Gliwice tylko dla Gości Strefy Premium
30 lóż - 12/15/16/18/21 osobowych
komfortowe fotele na trybunach
2 sale restauracyjne
DEDYKOWANE wejścia VIP
GWARANTOWANE miejsca parkingowe

WYDARZENIA ARENY GŁÓWNEJ

25
PAŹ

BASS ASTRAL x IGO

Koncert w ramach trasy It’s Dark Tour

Duet Bass Astral x Igo tworzą producent Kuba Tracz i wokalista Igor
Walaszek. Ich koncerty to pełne tańca i improwizacji live acty, które

oszałamiają publiczność w Polsce i zagranicą.
Duet ma na koncie dwa długogrające albumy. W marcu ubiegłego
roku muzycy wyruszyli w trasę, by promować ostatni z nich – „Orell”.
Wiosną bieżącego roku, po półrocznej przerwie, zespół wyprzedał
kolejną trasę w największych polskich miastach, a Igor został (obok
Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Tomasza Organka)
twarzą Męskiego Grania 2019.

PAKIET: 349 PLN brutto / os

PAKIET PREMIUM – OGÓLNE ZASADY

•

miejsca w LOŻY oraz na TRYBUNIE BEZPOŚREDNIO PRZED LOŻĄ

•

catering jakości PREMIUM (zawierający finger foods, przekąski
oraz danie ciepłe i desery) serwowany w specjalnie
zaaranżowanej strefie cateringowej SCENA SMAKÓW z
widokiem na scenę lub boisko

•

możliwość ROZSZERZENIA PAKIETU O opcję EXCLUSIVE:
welcome drink i powitalna zimna płyta z przekąskami
serwowane w loży

•

napoje typu soft (woda, soki), kawa i selekcja herbat

•

możliwość skorzystania z usług baru zlokalizowanego w strefie
cateringowej

•

możliwość wykupienia LOŻY NA WYŁACZNOŚĆ

•

dostęp do loży m.in. na 1h przed rozpoczęciem wydarzenia

•

możliwość pozostania w loży do 1h po wydarzeniu

•

MIEJSCA PARKINGOWE na parkingu VIP (1 miejsce na parkingu
VIP na każde 4 miejsca)

Zapraszam do kontaktu
Kinga Celińska | premium@arenagliwice.com

