
LOŻE VIP



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

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.



WYDARZENIA ARENY GŁÓWNEJ

14
WRZ

IL VOLO
KONCERT W RAMACH JUBILEUSZU 10-LECIA ZESPOŁU

Włoskie trio oklaskiwane na całym świecie świętuje już 10. rocznicę

istnienia.

Piero Barone, Ignazio Boschetto i Gianluca Ginoble w 2009 roku spotkali

się w telewizyjnym programie talent show, w którym każdy z nich

śpiewał osobno. Gdy w jednym z odcinków producenci połączyli ich

głosy w słynnym włoskim utworze „O sole mio” - nie było wątpliwości, że

nie powinien to być tylko jednorazowy występ.

W trakcie tego wspaniałego koncertu zabrzmią nie tylko dobrze znane

utwory, ale także te z najnowszej z płyty jak przebój „Musica che resta”.

PAKIET:  749 PLN brutto / os



• 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)

PAKIET PREMIUM – OGÓLNE ZASADY



Zapraszam do kontaktu

Kinga Celińska | premium@arenagliwice.com


