CELINE DION
´COURAGE WORLD TOUR´
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O2 arena

V Praze dne 17.2.2021

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ,
dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu stále trvající pandemie viru Covid-19 a platných státních
restrikcí týkajících se konání hromadných akcí oznamuje zpěvačka Celine Dion další přesun svého
světového turné “Courage World Tour”. Pražský koncert se proto ani v náhradním termínu 24. května
2021 neuskuteční. Evropská část turné začne na jaře příštího roku, kanadská hvězda Celine Dion
vystoupí v pražské O2 areně v novém termínu 22. června 2022.
Céline Dion a Concerts West/AEG Present i nadále považují bezpečnost a zdraví fanoušků
a návštěvníků koncertů za nejvyšší prioritu. Původní termíny COURAGE WORLD TOUR z roku 2020
tak byly již dříve odloženy na letošní rok a nyní se stále větší nadějí a obnoveným odhodláním jsou data
přeložena na rok 2022.
„Opravdu jsme všichni doufali, že se s vámi všemi uvidíme již letos. Bohužel se ukázalo, že potrvá
mnohem déle, než se celá situace uklidní natolik, aby bylo možné bezpečně cestovat a vystupovat.
Přinejmenším ale víme, že pomoc v podobě vakcín je již na cestě. I proto mám z oznámení nových
termínů koncertů v roce 2022 opravdu dobrý pocit a nemůžu se dočkat, až vystoupím na podiu
a zazpívám vám. Slibuji, že si veškerý ztracený čas vynahradíme. Proto vás nyní znovu prosím, zůstaňte
zdraví a v bezpečí, než se spolu setkáme,” vyjádřila se Celine Dion.
Všechny vstupenky zakoupené na původní pražský termín (21. 5. 2020) nebo náhradní (24. 5. 2021)
termín koncertu zůstávají nadále v platnosti i na nový termín koncertu 22. června 2022 a není potřeba
je vyměňovat.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.800,- KČ / OSOBA
Vstupenky do Vašich smluvních Skyboxů si můžete zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID
karet na VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), v pracovní dny vždy od 13 do 18 hod., platba
v hotovosti či kartou.
Vstupenky si můžete rovněž rezervovat prostřednictvím internetu z pohodlí Vaší kanceláře či domova
(www.o2arena.cz v sekci „Klubové patro & Skyboxy“ a „VIP zóna“) s možností online platby a vytištění
hometicketu, zakoupení v prodejní síti Ticketportal či úhrady bankovním převodem. V případě volby
bezhotovostního převodu budou vstupenky připraveny k vyzvednutí opět na VIP pokladnách
v O2 areně. Rovněž máte možnost nechat si vstupenky zaslat poštou či kurýrem.
Jednorázové parkovací karty, které umožňují parkování v podzemních garážích O2 areny, jsou
k dispozici do vyprodání vyhrazené kapacity za cenu á 400,- Kč.
V případě zájmu o pronájem VIP Partyboxu či VIP Eventboxu (s kapacitou do 30-ti osob) při této akci
neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení O2 areny:
Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 995
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918

Kontakt na Klientský servis O2 areny:
Tereza Finkousová, finkousova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 994
Ing. Irena Hybšová, hybsova@bestsport.cz , tel: +420 266 771 983
Aneta Chalupová, chalupova@bestsport.cz, tel.: +420 266 771 944
Na setkání s Vámi se těší
Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

