OZZY OSBOURNE
& JUDAS PRIEST

28. 1. 2022 | 19:30 | O2 arena

V Praze dne 23. 10. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ,
dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem ke stávající situaci s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 byli
pořadatelé koncertu OZZY OSBOURNE, který se měl konat dne 13. 11. 2020 v pražské O2 areně,
nuceni zrušit termín koncertu. Zrušený koncert se bude konat v novém termínu dne 28. 1. 2022.
Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti.
OZZY říká: „Opravdu chci poděkovat všem svým fanouškům za loajalitu a trpělivost. Věřte mi, nemůžu
se dočkat, až vás všechny znovu uvidím. V těchto nejistých dobách zůstaňte v bezpečí. Bůh vám žehnej!
S láskou Ozzy“
Jako zvláštního hosta přiveze Ozzy Osbourne další významnou heavymetalovou kapelu JUDAS
PRIEST. A i přes svou popularitu a vliv, které jsou na historickém maximu (jak o tom svědčí ocenění
Grammy z roku 2010 v kategorii „Best Metal Performance"), Judas Priest znovu berou útokem tuto
planetu na svém světovém turné. Fanoušci budou mít šanci vidět a slyšet kapelu, která definovala
podobu heavy metalu tak, jak jej známe dnes.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.500,- 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 O2 universa

