
 
Tündértánc-Nővarázs  

műsorajánló 

a Magyar Rendvédelmi Kar tagjai, rendvédelmi szervezetek dolgozói és családtagjai részére 

 

Fővárosi Nagycirkusz 1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/a. 

 +36 1 343 9637, +36 1 577 1544; foglalas@circus.hu  

Kedves munkatárs! 

Örömmel látjuk Önt és kedves családját a Fővárosi Nagycirkusz új előadásain! 

Partneri együttműködésünk értelmében a Magyar Rendvédelmi Kar dolgozói és családtagjai 
részére 25%-os kedvezményt tudunk biztosítani a Prémium, I. és II. kategóriás jegyeinkből.  

A Tündértánc – Nővarázs című előadásunk képzelt helyszíne ezúttal egy galéria, melyben festményeket 
és szobrokat állítottak ki, nem is akármilyeneket: a művészettörténet leghíresebb nőábrázolásait és a női 
lét szimbolikus életképeit. Az ide betévedő látogató egy olyan élményben vesz részt, melyben még soha 
azelőtt: a cirkusz varázslatos eszközei segítségével megismeri a művészettörténet kiemelkedő pillanatait 
és alkotásait; és ezeken keresztül azt a csodát is, ami a Nő, legyen akár szenvedélyes amazon, akár ihlető 
múzsa, önmagát kereső fiatal vagy bölcs öregasszony.  
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A Kedvezményes jegyeket: 

júliusban és augusztusban: 

szerdától- csütörtökig 11:00, pénteken 

15:00  

szombaton 15:00 

vasárnap 15:00 órakor kezdődő 

előadásokra lehet igényelni 

 

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel 

honlapunkon a szabad 

időpontjainkat. 

  

szeptembertől-novemberig: 
szombaton 11:00,15:00,19:00, 
vasárnap 11:00,15:00 kezdődő 

előadásokra lehet igényelni 

A partnerkedvezmény 2020. 

szeptembertől a hétköznapi 

előadásainkra a szabad helyek 

függvényében igényelhető. 

 

Az aktuális ajánló 2020. november 

30.-ig érvényes. 

 

Kérem, a foglaláshoz az alábbi adatokat megadni és a foglalas@circus.hu, e-mail címre Szilágyi 

Réka szervezőnek szíveskedjen elküldeni: 

Név, telefonszám, e-mail, előadás dátuma, kategória (Prémium, I., II.), igényelt jegyek száma: 

felnőtt/gyerek/nyugdíjas 

Kérem, minden adatot szíveskedjen hiánytalanul kitölteni! A rendeléseket hétfőtől péntekig 

dolgozzuk fel, minden esetben visszaigazolást küldünk, a regisztrációt követően az e-mailben kapott 

foglalási sorszámmal a jegyek átvehetők a Fővárosi Nagycirkusz jegypénztáraiban. 

Új rendelést aktuális hétvégére péntek 12:00 óráig lehet leadni, az ezt követően beérkező igényeket 

csak a következő héten tudjuk feldolgozni! 

Az előadás hossza 2 óra 15 perc, félidőben 15 perc szünettel. 

A kedvezmény a Prémium, az I. és a II. kategóriára vonatkozik. (sárga, piros és kék színű székek) 
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Gyermekjegy kategória: 4-18 éves korig. 4 éves kor alatt nem kötelező a jegyvásárlás, ha a gyermek 

ölben tud ülni az előadás ideje alatt. A kedvezmény a szabad helyek függvényében korlátlan számban 

igényelhető, akár több alkalommal is. 

 

 

Kedvezményes jegyáraink: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! 

 Várjuk előadásainkra szeretettel! 

    A Fővárosi Nagycirkusz  

 

 

  KEDVEZMÉNYES 

JEGYÁRAK 
25% 

 FELNŐTT NYUGDÍJAS GYEREK 

Prémium 3375 Ft 2531 Ft 2363 Ft 

I. kategória 2925 Ft 2194 Ft 2048 Ft 

II.kategória 2625 Ft 1969 Ft 1838 Ft 
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