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V Praze dne 27. 9. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI PRÉMIOVÝCH SEDADEL, 
 
dovolujeme si Vás informovat, že několik měsíců po beznadějně vyprodaném koncertu Andrea 
Bocelliho v pražské O2 areně máme pro všechny fanoušky a obdivovatele tohoto slavného italského 
tenoristy skvělou zprávu. Maestro se do největší české haly vrátí 13. ledna 2024. Doprovázet by jej měl 
tak jako vždy Český národní symfonický orchestr a celá plejáda vzácných hostů. 

Andrea Bocelli v rozhovoru pro Radiožurnál před časem pochválil a ocenil české publikum: „Vždy, 
když přijedu do Prahy, a zjistím, že koncertní sál je vyprodaný, tak je to pro mě radostným důkazem, 
že mne má české publikum rádo a že se na mě těší. A také díky tomuto vztahu mám na Prahu a 
české publikum pokaždé velice dobré vzpomínky.” V interview pro TV Prima, během nahrávání 
s Českým národním symfonickým orchestrem, se pak Bocelli rozhovořil o tom, jak je klasická hudba 
a kultura obecně důležitá pro duševní i duchovní rozvoj. Svému publiku, a zejména pak mladým lidem, 
adresoval tento důležitý apel: „Bez kultury by lidstvo upadlo do ignorace, která vede k tomu, že se 
lidé stávají otroky něčeho nebo někoho, a to je velmi nebezpečné. Studujte, učte se, snažte se věci 
pochopit, pochopit svět, dívat se na něj nezaujatým pohledem, snažte se toho vstřebat co nejvíce.”  

A na závěr ještě zajímavost, týkající se neúnavné charitativní činnosti Andrea Bocelliho. Jeho nadace 
ABF (Andrea Bocelli Foundation) vstoupila do partnerství se společností Plus1, díky níž bude ke 
každé prodané vstupence na kterýkoliv koncert slavného tenoristy automaticky přidána jedna měnová 
jednotka (euro/dolar/libra, atd.), která bude následně převedena na nadaci ABF.  

VSTUPENKA 10,- KČ / KS | CATERING 2.100,- 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 také zakupovat na základě předložení jedné z Vašich ID karet na VIP 
pokladnách v O2 areně (vestibul vstup č. 10), platba v hotovosti či kartou. VIP pokladny jsou otevřeny 
každý pracovní den v době od 13.00 do 18.00 hodin, v den akce od 13.00 až cca 1 hodinu po začátku 
akce. 

Dle uzavřené smlouvy Vaše právo na koupi vstupenky vyprší ke dni 14. 12. 2023. Pokud si do této 
doby vstupenky na Vaše smluvní sedadla nezakoupíte, budou uvolněny k dalšímu prodeji. 

Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Parking je možné si zakoupit 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 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 nabízí 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. 

V případě zájmu o pronájem VIP partyboxu při této akci neváhejte kontaktovat Obchodní oddělení 
O2 areny: 
Ing. Tereza Melišová, melisova@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 918 
MgA. David Nushart,  nushart@bestsport.cz ; tel.: +420 266 771 917 
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.: +420 266 771 983 
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 
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