
 

Már készülünk karácsonyi előadásunkra, ami a Csodagömb - 
Cirkuszi Nagykarácsony címet fogja viselni! 

 Varázsbuborékok repítenek el a csodák birodalmába a Fővárosi Nagycirkusz 
karácsonyi műsorában 2017. november 4. és december 31. között: klasszikus 

cirkuszi nagykarácsonnyal várjuk kedves közönségünket, amelyben orosz és kínai 
rúd-, valamint akrobatamutatványok, gurtni-, diabolo- és zsonglőrprodukciók 

teremtik meg a pezsgő hangulatot. Porondra lép a Maik Gärtner Family és bájos 
indiai elefántjuk, Rani, s a sztyeppék végtelen világát idézi meg a minszki csoport 

dzsigit számával. A varázslat és mágia birodalma lengi át a Csodagömb bűvös 
világát, a rejtélyes varázsló buborékjai lenyűgöző produkciókat rejtenek, ám 

vigyázat, csalunk is! A lengyel bűvész trükkjeire érdemes odafigyelni!    

 Foglalásaikat már leadhatják új műsorainkra: A Csodagömbre  és januárban 
megrendezésre kerülő Fesztiválra is. 

(Kedvezményt csak a Csodagömb című műsorunkra lehet érvényesíteni!) 

CSODAGÖMB            *****         2017.11.04 – 2017.12.31. 

XII. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál   *****  2018.01.08 – 01.14. 

 A Fővárosi Nagycirkusz továbbra is sok szeretettel várja a Magyar Rendvédelmi 
Kar Tagságát előadásaira kivételesen kedvező árakon, 25% kedvezmény 

érvényesítési lehetőséggel. 

A kedvezmény kizárólag előzetes igénylés, foglalás után érvényesíthető! 

A regisztrációt követően az e-mailben kapott foglalási sorszámmal a kedvezményes jegyek 
akár azonnal átvehetők a Fővárosi Nagycirkusz jegypénztárában (1146 Budapest, Állatkerti 
krt. 12/A). A kedvezményes jegyeket legkésőbb az előadás előtt 1 órával szükséges átvenni! 

Fizető eszközök: Készpénz, Bankkártya, SZÉPKÁRTYA, Sodexo kultúra utalvány 

 



 Előadásaink rendje: 

•         hétfő - kedd: szünnap 
•         szerda-péntek: 15.00 

•         szombat: 11.00, 15.00 és 19.00 
•         vasárnap 11.00 és 15.00 

 További információk: 

A kedvezmény a Prémium, I. és II. kategóriában vehető igénybe. A foglalás fix helyre 
szól. 

4 éves kor alatti gyermeknek amennyiben ölben ül, nem szükséges jegyet vásárolni. 
A kedvezmény a szabad helyek függvényében korlátlan számban igényelhető, akár 

műsoronként többször is.  
Felmerülő kérdések esetén kérem, keressen a +36-20-290-8469 telefonszámon.  

(H-P: 9.30-16.00) 

 
 

 Kedvezménnyel foglalható hétvégi előadás időpontok: 
      
  11.11. szombat 15h és 19h   
  11.12. vasárnap 11h és 15h   
  11.18. szombat 19h   
  11.19. vasárnap 11h és 15h   
  11.25. szombat 19h   
  11.26. vasárnap 11h és 15h   
  12.02. szombat 11h és 19h   
  12.03. vasárnap 11h és 15h   
  12.09. szombat 11h és 19h   
  12.16. szombat 15h és 19h   
  12.17. vasárnap 11h és 15h   
  12.23. szombat 11h; 15h és 19h   
  12.24. vasárnap -   
    


