CAVALLUNA
TAJEMSTVÍ VĚČNOSTI
by APASSIONATA

5. 2. 2022 | 14:00 a 19:00
O2 arena

V Praze dne 7. 7. 2020

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI KLUBOVÝCH SEDADEL,
dovolujeme si Vás informovat, že nejpopulárnější evropská koňská show CAVALLUNA v pražské
O2 areně má nový termín. Na základě usnesení německé vlády ze dne 17. června 2020 jsou až do
31. října 2020 kromě několika výjimek v Německu zakázány velké společenské události. Toto další
rozšíření zákazu rozsáhlých akcí je velkou ranou pro producenty show CAVALLUNA, společnost
Apassionata World GmbH, kteří doufali, že již brzy bude možné návštěvníky svých akcí znovu přivítat.
Vzhledem k těmto okolnostem tak v tuto chvíli není možné naplánovat celé turné s jistotou. Turné
„Tajemství věčnosti“ tak bude v plném rozsahu odloženo o jeden rok. Pražská představení Cavalluna
se tak neuskuteční v původně plánovaném termínu 27. února 2021.
Se spoustou úsilí a závazku k fanouškům však bylo možné najít nové datum pro pražská představení.
„Cavalluna - Tajemství věčnosti“ se českému publiku představí v O 2 areně v novém termínu
5. února 2022 od 14 a 19 hodin. Původní vstupenky zůstávají v platnosti i na nové termíny akce a není
potřeba je vyměňovat.
Vstupenky z 27. 2. 2021 (14:00) platí na 5. 2. 2022 (14:00)
Vstupenky z 27. 2. 2021 (19:00) platí na 5. 2. 2022 (19:00)
Nová show „Cavalluna – Tajemství věčnosti“ slibuje spektakulární jezdecké výkony kombinované
s artistickými prvky a emocemi nabité hudební kompozice – to vše spojené pohádkovým příběhem.
Mamey, krásná dcera tajemného kmene se vydává na cestu napříč střední Amerikou, aby navrátila
Kámen věčnosti jeho právoplatným majitelům, svému lidu. Na cestě se potká s mladým farmářem
Joaquimem, který putuje za stejným cílem – společně se tak vydají za napínavým dobrodružstvím.
Odhalí nakonec „Tajemství věčnosti“?
Již s úspěšnými představeními „Společníci světel“, „Svět fantazie“ a „Legenda pouště“ se kreativní
režisér Klaus Hillebrecht dotkl diváků velkolepou produkcí a nezaměnitelným soundtrackem. „Tajemství
věčnosti“ tak bez problémů zapadá do sedmnáctileté tradice úspěšných představení s koňmi, která od
roku 2003 ohromila více než 7,5 milionu diváků v celé Evropě.

VSTUPENKA 150,- KČ / OSOBA
CATERING 1.050,- KČ / DOSPĚLÁ OSOBA
DĚTSKÝ CATERING 150,- KČ / DÍTĚ DO 100 CM
DĚTSKÝ CATERING 350,- KČ / DÍTĚ OD 101 DO 145 CM
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. Případně si je můžete nechat zaslat poštou či kurýrem v rámci Prahy.
Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 26. 1. 2022. Pokud si do této
doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu prodeji.
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:
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918
Marcela Řezníčková, reznickova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 995
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 1983
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

