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OFERTA PREMIUM

Cirque du Soleil - OVO
28/29/30.04.2023



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.



Cirque du Soleil
OVO
OVO przenosi nas w świat owadów, ich 
nieustannego ruchu i wesołego zamętu. 
Spektakl odkrywa przed nami piękno 
różnorodności świata owadów, ich 
wielobarwności i wyjątkowych temperamentów.
Najbardziej gorąco przyjęte przez polską 
publiczność show, powraca w nowej wersji. 

Od potężnych świerszczy odbijających się od 
trampolin po hipnotyzującego pająka wijącego 
się w swojej sieci, OVO (po portugalsku „jajko”) 
emanuje niezwykłą energią, która pobudza 
wyobraźnię.

Zabawny i chaotyczny, a jednocześnie uroczy 
i żywiołowy spektakl OVO oczarowuje widza 
w każdym wieku. Składający się ze 100 osób z 25 
różnych krajów, w tym 52 artystów, OVO 
wprowadza na scenę unikalne, akrobatyczne akty 
na najwyższym poziomie, które na nowo definiują 
granice ludzkich możliwości. 



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

W lożach serwowane będą przekąski oraz napoje 
typu soft. Do dyspozycji gości będzie również 
kawa i herbata.



Cirque du Soleil - OVO
Loże VIP

399 PLN
CENA BRUTTO OD OSOBY

W pakiecie:
• Wejście Premium
• Miejsce parkingowe VIP 
• Profesjonalna obsługa
• Serwowane przekąski w loży
• Napoje typu soft oraz kawa i herbata
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W celu zakupu biletu VIP 
prosimy o kontakt:

Marlena Wileńska

mwilenska@arenagliwice.com

+ 48 695 002 839

Sprawdź ofertę na nadchodzące wydarzenia:
OFERTA LOŻOWA

https://arenagliwice.com/loze/
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