
 

 

 

Az évszázadok óta sikert sikerre halmozó, nemzedékeket ámulatba ejtő klasszikus cirkusz 

örök érték. Műsorunkkal felidézzük a cirkusztörténet máig élő csodáit, így bepillantást 
nyerhetnek a rejtélyes illúziók világába, megcsodálhatják a levegő orosz királyait, és 
persze gyönyörködhetnek a fenségesen szép tigrisek látványos produkciójában. 
Bemutatjuk Monte Carlo egyetlen magyar bajnokának, Richter Flóriánnak vadonatúj, 

mégis klasszikus időket idéző lovas- és elefántszámait, a félelmet nem ismerő brazil Super 
Silva hajmeresztő plafonmutatványát és az őrült iramban forgó halálkerék 
rettenthetetlen akrobatáit. 

 

 

KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK 

 kedvezménnyel FELNŐTT NYUGDÍJAS GYERMEK 

 1. kategória 3.900 Ft    2.900 Ft   2.700 Ft   

 2. kategória 3.100 Ft    2.700 Ft   2.500 Ft   

 3. kategória 1.900 Ft 1.700 Ft 1.500 Ft 
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Előadások: szerda, csütörtök 17.00 óra, péntek 15.00 óra, szombat 11.00, 15.00, 19.00 
óra, vasárnap 11.00, 15.00 óra kezdettel. 

Kedvezmény időtartama: 06.21-08.31-ig, a CIRCUS CLASSICUS műsorra érvényes!  

Kedvezmény mértéke: hétköznap és ünnepnapokon 25%, hétvégén 40%. 

Kedvezményre jogosultak: a munkatársak, családtagjaik és hozzátartozóik. 

Kedvezmény hatálya: a kiemelt kedvezmény az I. és II. kategóriájú helyárakra 
vonatkozik. 

JEGYRENDELÉS 

A jegyigénylő nyomtatványt kitöltve juttassa el a varhelyi.reka@maciva.hu e-mail 
címre! Ha bármilyen kérdése van, hívja a 0620/240 76 88-as telefonszámot. 

Jegyek átvétele: a jegyrendelés regisztrációja (visszaigazolása) után a jegyek 
bármikor átvehetők és kifizethetők a Cirkusz pénztárában (H-V: 10.00 – 18:00), de 
legkésőbb az előadás előtt 1 órával.  

Figyelem! A konkrét ülőhelyeket a pénztárnál történő fizetéskor választhatja ki, ezért 
javasoljuk, hogy mielőbb keresse fel jegypénztárunkat! 

A fizetési módokról a http://www.fnc.hu/jegyvasarlas menüpontban olvashat 
bővebben. 

 

 
 

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁR A 

FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ! 

 EXTRA AJÁNLATOK

„ N i n c s  2  n é g y  n é l k ü l ”  
2 felnőttjegy vásárlása esetén + 2 felnőttjegyet adunk ajándékba. A kedvezmény csak a szombati, 19 

órakor kezdődő előadásokra, az I. szektorban igényelhető! 

„ S z u p e r  n y á r i  h é t v é g é k ! ”  
1-et fizet, 2-t kap, vagy 2-t fizet, 5-öt kap! 

1 felnőttjegy vásárlása esetén + 1felnőttjegyet adunk. 2 felnőttjegy vásárlása esetén + 3 gyerekjegyet adunk 
ajándékba. 

A kedvezmény a hétvégi előadásokra, a II. és III. szektorban igényelhető! 
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