
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 2020

18
CZE

Andre Rieu
Koncert w ramach trasy It’s Dark Tour

Kariera holenderskiego skrzypka André Rieu trwa od ponad 30 lat - jest

nie tylko świetnym artystą, ale także "Królem Walca". Andre Rieu z

pewnością wie, jak zorganizować wielki pokaz, w tym romantyczne

chwile i dowcipne zwroty akcji, a jego trasy orkiestrowe przyciągają

ponad 600 000 widzów rocznie.

Aby zobaczyć na żywo koncert Andre Rieu i jego orkiestry nie trzeba być

znawcą muzyki klasycznej. Na tym koncercie zobaczymy jak Andre Rieu,

orkiestra oraz publiczność, wszyscy razem - świetnie się bawią.

Kołysanie się w rytm melodii, mruczenie, klaskanie, podskakiwanie,

tańczenie – to wszystko się dzieje!

PAKIET:  499 PLN brutto / os



• miejsce w LOŻY oraz na TRYBUNIE BEZPOŚREDNIO PRZED LOŻĄ 
z doskonałym widokiem na scenę

• catering jakości PREMIUM obejmujący przekąski zimne (finger
foods), przekąski ciepłe, dania ciepłe i desery, napoje typu soft, 
kawę oraz selekcję herbat, serwowany w specjalnie 
zaaranżowanej strefie cateringowej z bezpośrednim widokiem 
na scenę

• bar zlokalizowany w strefie cateringowej
• dostęp do loży na 1h przed rozpoczęciem wydarzenia 

oraz możliwość pozostania w loży do 1h po wydarzeniu
• dedykowane wejście PREMIUM do Areny Gliwice
• MIEJSCA PARKINGOWE na parkingu VIP 

(1 miejsce na parkingu VIP na każde 4 miejsca w loży)
• obsługa kelnerska i hostess
• bezpłatna SZATNIA
• MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA LOŻY NA WYŁĄCZNOŚĆ

PAKIET PREMIUM – OGÓLNE ZASADY



Zapraszam do kontaktu

Kinga Celińska | premium@arenagliwice.com


