CELINE DION
´COURAGE WORLD TOUR´

24. 2. 2023 | 19:30 | O2 arena

V Praze dne 29. 4. 2022

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL,
dovolujeme si Vás informovat, že na základě stále probíhající rekonvalescence a přetrvávajících
zdravotních obtíží, oznámila kanadská zpěvačka Celine Dion odklad svého “Courage European
Tour” na příští rok. Evropská část turné odstartuje v pražské O 2 areně 24. února 2023.
Celine stihla odjet prvních 52 koncertů před začátkem pandemie v roce 2020. Nedávno však musela
podstoupit léčbu kvůli přetrvávajícím těžkým křečím, které jí brání ve výkonu a ta bohužel trvá déle než
doufala. Momentálně je tedy Celine pod nepřetržitým dohledem svého zdravotnického týmu, a společně
usilovně pokračují v terapiích.
“Je mi moc líto, že musíme znovu přeložit naše plánované evropské turné. Nejprve jsme museli termín
přeložit kvůli pandemii, nyní je to můj zdravotní stav, který nás nutí přesunout koncerty znovu. Je mi
lépe, nicméně stále mě postihují drobné křeče. Na pódiu potřebuji být ve skvělé kondici. Upřímně se
nemůžu dočkat, až zase vyskočím na podium, ale potřebuji ještě nějaký čas navíc. Dělám vše pro to,
abych se do potřebné formy dostala co nejdříve a mohla na svých koncertech podat 100% výkon,
protože to je to, co si zasloužíte.” vzkazuje fanouškům Celine.
Všechny vstupenky zakoupené na původní pražský termín (21. 5. 2020) nebo náhradní termíny
(24. 5. 2021 a 22. 6. 2022) zůstávají nadále v platnosti i na nový termín koncertu 24. února 2023 a není
potřeba je vyměňovat.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.800,- KČ / OSOBA
Vstupenky na Vaše smluvní sedadla 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.
Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 24. 1. 2022. Pokud si do této
doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu prodeji.
V případě zájmu o pronájem VIP boxu 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
Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Nově je možné si parking zakoupit také
online v klientské zóně:
PARKING VIP O2 ARENA - cena 500,- Kč/akce
PARKING VIP STAGES HOTEL - cena 400,-Kč/akce

Dovolujeme si Vám nabídnout také služby nově otevřeného lifestylového hotelu STAGES HOTEL
PRAGUE, který se nachází hned vedle O2 areny a O2 universa. Hotel je součástí sítě Tribute Portfolio,
která patří do řetězce Marriott International. Hotel nabídne nezapomenutelný zážitek spojený s hudbou,
show, skvělým servisem a spoustou dalších zajímavých překvapení. Budete-li mít zájem využít služeb
hotelu, kontaktujte prosím rezervační oddělení hotelu na tel. 221 000 888 nebo
reservations@stageshotel.com.
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
Ing. Petra Mošovská, mosovska@bestsport.cz , tel: +420 266 771 929
Na setkání s Vámi se těší
Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 universa

