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V Praze dne 25. 11. 2022 

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NÁJEMCI SKYBOXU, 

dovolujeme si Vás pozvat na nový světový koncept Radio Kiss MILLENNIUM EXPLOSION, který přiveze do 
pražské O2 areny hvězdy z přelomu tisíciletí! Hudební kompilace toho nejlepšího z milénia nabídne 
čtyřhodinovou explozi hudby, zábavy a tanečních vzpomínek. Buďte v sobotu 25. 11. 2023 rozhodně u toho! 

Kontinuální show, která se představí poprvé hned v největší domácí koncertní hale, opět posune hranice. 
Zažijete LIVE SHOW s exkluzivním obsazením ve společnosti oblíbených moderátorů.  

Chcete si zatancovat známý tanec od kapely Las Ketchup s dalšími patnácti tisíci lidmi na skladbu 
Asereje, zakřičet společně legendární hymnu I like to move it move it od Reel 2 Real a nebo zaskákat 
na mega světový hit Danza Kuduro od Lucenza, který má skoro bilion zhlédnutí na youtube? Tohle 
zažijete pouze a jen na Radio Kiss MILLENNIUM EXPLOSION ve společnosti světových zpěváků, 
zpěvaček, kapel a vašich oblíbených moderátorů rádia Kiss naživo.  

Milénium mejdan roku 2023 se blíží a bude nezapomenutelný. Zvláště když si k výše prozrazeným 
přidáte další hity od Loona, Floorfilla, Panjabi MC, Alice DeeJay a nebo Shaun Baker. 

VSTUPENKA 10,- KČ / KS 
CATERING 1.700,- 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 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. 
 
Využijte nabídku parkování během akce ve VIP garážích. Parkovací místo je možné zakoupit online 
v klientské zóně:  
PARKING VIP O2 ARENA – cena 500,- Kč/akce 
PARKING VIP STAGES HOTEL – cena 400,-Kč/akce 
 
 
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 
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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 
 
 

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.  

Rezervujte si ubytování ve STAGES HOTEL Prague za Vaši speciální O2 arena SKYBOX cenu  
 

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte rezervační oddělení hotelu na tel. 221 000 888 nebo 
reservations@stageshotel.com. 

 

 
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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