NIGHTWISH

20. 12. 2021 | 19:00 |
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V Praze dne 29. 1. 2021

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXŮ,
dovolujeme si Vás informovat, že kvůli stále probíhající pandemii Covid-19 oznámila finská metalová
ikona NIGHTWISH nové termíny pro své plánované evropské turné. Turné se podařilo přesunout tak,
aby proběhlo ještě letos, a to na konci roku 2021. Nový termín koncertu NIGHTWISH v O2 areně je
stanoven na 20. 12. 2021!
NIGHTWISH vám představí své aktuální studiové album „HUMAN.:||:NATURE.“ a rozhodně si hodlají
udržet svůj status jedné z nejlepších živých metalových kapel na světě! NIGHTWISH mají vždy na svých
koncertech unikátní scénu, velkolepou produkci a spousty pyro efektů. Tito symphonic-metaloví
hrdinové slibují, že i tentokrát čeká na fanoušky zcela jedinečný a dobrodružný audiovizuální zážitek.
Speciálními hosty zůstávají metalové legendy z Finska AMORPHIS a industriální metalisté TURMION
KÄTILÖT.
Všechny vstupenky zakoupené na původní termín (6. 12. 2020) nebo první náhradní termín
(20. 5. 2021) zůstávají v platnosti i pro nový termín koncertu a není potřeba je vyměňovat.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.200,- 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.
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 Event Boxu (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
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Tým obchodního oddělení
a klientského servisu
Bestsport, a.s.
provozovatel O2 areny a O2 univer

