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OFERTA PREMIUM

André Rieu
10.06.2023



O Arenie Gliwice

Arena Gliwice to jeden z największych 
i najnowocześniejszych obiektów 
widowiskowo-sportowych w Europie.

Od początku działalności w czerwcu 
2018 Arena Gliwice została obdarzona 
zaufaniem organizatorów oraz 
uczestników wydarzeń. Przełożyło się to 
w krótkim czasie na rozpoznawalność
marki Arena Gliwice nie tylko w skali kraju,
ale i na rynku międzynarodowym.



André Rieu

Mistrz skrzypiec André Rieu, który sprawił, że
muzyka klasyczna cieszy uszy milionów na całym
świecie i uczynił walca międzynarodową
sensacją, zapowiedział nowe koncerty w Polsce
w ramach swojego World Tour 2023. W Arenie
Gliwice wystąpi 10 czerwca.

Romantyczne i radosne koncerty mistrza André
Rieu to mieszanka lekkiej klasyki, walców, muzyki
filmowej i operowej oraz piosenek popowych
w wykonaniu jego prywatnej i największej orkiestry
na świecie – Johann Strauss Orchestra.

Rieu sprawił, że tłumy piłkarskie kołysały się do
Shostakovicha podczas kilku meczy Ligi Mistrzów,
a jego światowe trasy koncertowe docierają do
ponad pół miliona osób każdego roku.



Strefa VIP
Najwyższa jakość
Każda loża ma osobne wejście na trybuny,
gdzie znajdują się wygodne fotele zapewniające 
najlepszy widok na płytę.

Personalizacja
Potrzeby gości są dla nas priorytetem, dlatego
dołożymy wszelkich starań, by spełnić Państwa
oczekiwania.

Profesjonalna obsługa
Przez cały czas trwania wydarzenia do Państwa
dyspozycji są hostessy i obsługa kelnerska.

Wejście Premium
Dla gości VIP przeznaczone jest osobne wejście
na teren obiektu.



Strefa VIP
Nie ma pośpiechu!
Z pakietem VIP mogą Państwo wejść godzinę 
wcześniej i zostać w loży do godziny po 
zakończeniu wydarzenia.

Parking
Nie musicie się Państwo martwić o dostępność 
miejsc parkingowych: do każdych 4 zakupionych 
biletów przysługuje wjazdówka na parking VIP.

Catering Premium

Najlepsi szefowie kuchni przygotowują specjalne 
menu serwowane w restauracji z widokiem na 
scenę.

Catering obejmuje: dania ciepłe, napoje typu soft
oraz kawę i herbatę.



Andre Rieu
Loże VIP

700 PLN
CENA BRUTTO OD OSOBY

W pakiecie:
• Wejście Premium
• Miejsce parkingowe VIP
• Profesjonalna obsługa 
• Dostęp do strefy cateringowej
• Napoje typu soft oraz kawa i herbata



ar
en

ag
liw

ic
e.

co
m Kontakt

Marlena Wileńska

mwilenska@arenagliwice.com

+ 48 695 002 839

Nadchodzące wydarzenia

Sprawdź ofertę:
OFERTA LOŻOWA

mailto:mwilenska@arenagliwice.com
https://arenagliwice.com/loze/
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