SABATON
„The Tour To End All Tours“

25. 8. 2022 | 19:00 | O2 arena

V Praze dne 15. 8. 2022

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU,
dovolujeme si Vám připomenout, že švédští metaloví válečníci SABATON dorazí dobýt PRAHU,
O2 arenu již 25. srpna 2022 v rámci svého dlouho plánovaného turné „The Tour To End All Tours“.
Mocní Švédové SABATON dobývají od samého počátku hudební bojiště za bojištěm. Mají na kontě už
dost velkou hromadu zlata a platiny, např. 4x platinovou desku „Carolus Rex“ z roku 2012! Jejich logo
bývá tím největším na plakátech evropských festivalů, jako např. polský Woodstock, kde zahráli před
půl milionem oddaných obdivovatelů. Turné po Austrálii, Asii, po obou amerických kontinentech…a ve
vyjmenovávání všech jejich dobytých vítězství by se dalo pokračovat do nekonečna. I v našich
končinách patří mezi obdivované a milované kapely a dobyli zde mnoho metalových srdcí.
Nové album SABATON „The War To End All Wars“, které vyšlo letos v březnu, je zbrusu novou, silnou
zbraní k dalšímu obřímu metalovému útoku, jehož plán je nyní dán a potvrzen! Můžete se chystat
přátelé, nezastavitelný metalový tank SABATON vás nabije energií, která vám vydrží na hodně dlouho!
Vstupenky na původní termín 12. 3. 2022 zůstávají v platnosti na nový termín 25. 8. 2022 a není potřeba
je vyměňovat.

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 1.300,- KČ / OSOBA
Vstupenky si můžete rezervovat a nakupovat 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.
Vstupenky na Vaše smluvní sedadla si můžete rovněž zakupovat na základě předložení jedné z Vašich
ID karet na VIP pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), platba v hotovosti či kartou. Pozor na
změnu otevírací doby VIP pokladen během měsíce srpna! Pokladny jsou uzavřeny do 21.8.2022. Od
22.8.2022 jsou pokladny otevřeny v běžném režimu, a to v pracovní dny od 13:00 – 18:00 hod. a v den
akci již od 10:00 hod.
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
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
Jana Obrazová, obrazova@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

