
VILÁGSZÁMOK A PORONDON 2017 

2017. március 15-19. /BUDAPEST - Pólus Center melletti parkoló/ 

A Magyar Nemzeti Cirkusz minden évben új műsorral kedveskedik a 

cirkuszbarátok számára. 2017-ben sincs ez másként! Nemzetközi színvonalú 

előadással, számos világhírű produkcióval, 8 tagú zenekarunkkal valamint Lady 

Masallah afrikai énekesnővel várunk mindenkit sok szeretettel.  

Előadásunkban látható lesz többek között: 

 a Richter csoport legújabb produkciója „repülő emberek az orosz hintáról” 

valamint az Arany Pierrot díjas művészek lovas akrobata bemutatója, ami 

igazi Hungarikum 

 Rosi Hochegger és a Monte Carlo díjas kutyarevűje valamint komikus 

lóidomítása 

 a Spanyolországból származó The Michels bohóc csoport 

 a világ legnagyobb egzotikus állat száma és Richter József Jr. A produkció 

meghívást kapott a 2018-as Monte-Carlói Cirkuszfesztiválra 

 René Jr. Casselly 5 afrikai elefánttal egyszerre a porondon 

 Sky Fighters - Fmx motorosok extrém cirkuszi világszáma 

…és még sok-sok meglepetés! 

 

2017 évi turné várható állomásai: 

Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Békéscsaba, Orosháza, Szentes, Szolnok, 

Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Balatonlelle, Székesfehérvár, Győr, 

Mosonmagyaróvár, Sopron, Szombathely, Pápa, Veszprém, Pécs, Veresegyház. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít az ÉFOÉSZ tagok és 

családtagjai számára! 

 

 

 



Előadások Budapesten:március 15-én 15 és 18 óra 

 március 16-án és 17-én 18 óra 

 március 18-án szombat 15 és 18 óra 

 március 19-én vasárnap 11 és 15 óra 

KEDVEZMÉNY 

 szerda-csütörtök (03.15-16.) a „B szektor”- ban 4500 Ft helyett 2000 

Ft/fő, csoportos kedvezmény 1500 Ft/fő  

 péntek- szombat-vasárnap a „B szektor”- ban 4500 Ft helyett 2250 Ft/fő, 

csoportos kedvezmény 2000 Ft/fő  
(a csoportjegyeket egyben, minimum 25 jegy vásárlása esetén van lehetőség 

igényelni bármely előadásra. Nagyobb létszám esetén kérjen egyedi árajánlatot! ) 

 

A kedvezményes belépőjegyek pénztári nyitva tartás alatt elővételben is 

megvásárolhatók 9-19 óra között, de legkésőbb előadás kezdése előtt 40 perccel 

korábban. Bankkártyás és OTP Szép kártyás fizetésre is van lehetőség.  

 

További kérdés esetén keressen bizalommal, készséggel segítek. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 
Kapcsolattartó:  

 

Brezovszki Valéria  

Mobil: +36 (70) 772-3202 

E-mail: szervezes@magyarnemzeticirkusz.hu vagy 

brezovszki.valeria@magyarnemzeticirkusz.hu 

Web: www.magyarnemzeticirkusz.hu 

A kedvezmény igénylése 

 kérjük jegyigényét emailben küldje el a lenti levelezési címre! 

Fontos: levelében hivatkozzon az ÉFOÉSZ-ra, jelezze az előadás dátumát, 

kezdési időpontját és az igényelt jegyek darabszámát! Ennek hiányában a 

kedvezményes jegyek regisztrációját nem tudjuk biztosítani. 

 24 órán belül emailben küldjük az Ön regisztrációját (voucher), amit 

kinyomtatva kell átadni a jegypénztáros kollégának. Amennyiben nem 

érkezik visszaigazolás, kérem, jelezze telefonon! 

 2 éves kor alatt ingyenes a belépés. 
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