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MAGYAR NEMZETI CIRKUSZ  

A FESZTIVÁL SZTÁRJAI  
 

2020. szeptember 16-20. Győr Marcalváros 
2020. szeptember 23-27. Mosonmagyaróvár Itató 

2020. szeptember 30-október 4. Sopron Balfi út, Anger réti sporttelep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magyar Nemzeti Cirkusz Győr-Moson-Sopron Megyében vendégszerepel Ifj. Richter József 
arany díjas artistaművész vezényletével, a jogszabályi kereteknek megfelelően. 
 
Vadonatúj lovas artistaszámokkal, világhírű nevettetőkkel (Steve és Jones) és további 
világszámokkal - motorozás a halálgömbben (Romero’s Riders), a Monte-carloi Arany Bohóc-
díjat nyert drótkötél egyensúlyozó (Li Wei), valamint az Arany Pierrot és Arany Bohóc-díjjal 
méltatott Balett Lóháton produkciókkal (Merrylu és Ifj. Richter József) - indul hazánk 
legnagyobb utazócirkusza. 
Kifejezetten erre a turnéra összeállított lovas- és háziállat produkciókkal készülünk az Osztrák 
Nemzeti Cirkusszal együttműködésben. 
Bővebben a műsorról: https://magyarnemzeticirkusz.hu/hu/program/24 

(A műsor szünettel együtt kb. 2,25 óra hosszú.) 

Előadásainkat az aktuálisan érvényes rendeletek szerint tartjuk meg! 

 

Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít az Audi Hungária Független Szakszervezet 

számára! 

 

Előadások kezdési időpontja: 

Szerda-Csütörtök-Péntek: 18:00 

 Szombat: 15:00 és 18:00 

Vasárnap: 11:00 és 15:00 

 

 

https://magyarnemzeticirkusz.hu/hu/program/24
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A kedvezmény igénylése 

 Kérjük jegyigényét e-mailben küldje el Brezovszki Valéria részére:  

brezovszki.valeria@magyarnemzeticirkusz.hu, 

 tel: +36 (70) 772-3202 munkanapokon 16.00-20.00 

 Fontos: hivatkozzon az AHFSZ-re, az Ön nevére, jelezze az előadás dátumát, kezdési 

időpontját és az igényelt jegyek darabszámát!  

 24 órán belül e-mailben küldöm az Ön voucherét (regisztrációját), amit kinyomtatva 

kell átadni a jegypénztáros munkatársunknak. Nyomtatvány (voucher) nélkül a 

kedvezményt nem tudjuk biztosítani! Megértését köszönjük! 

 2 éves kor alatt ingyenes a belépés. 

 
 

 
        

A kedvezményes belépőjegyek pénztári nyitva tartás 

alatt elővételben is megvásárolhatók,  

de legkésőbb előadás kezdése előtt 50 perccel korábban. 

Jegypénztárunkban készpénzes és OTP Szép kártyás fizetésre  

van lehetőség.  OTP Szép kártya - Szabadidő egyenlegével 

 a fizetés az előadás kezdetét megelőző óráig lehetséges. 
          

 

 

 

 

 

Elérhetőség: 

Brezovszki Valéria 

mobil: +36 (70) 772-3202|e-mail:  brezovszki.valeria@magyarnemzeticirkusz.hu 
 

www.magyarnemzeticirkusz.hu 

 

 

Kedvezményes jegyárak az A szektor-ban 3500 Ft helyett: 

szerda 18:00-csütörtök 18:00-vasárnap 11:00 2500 Ft/fő 

péntek 18:00-szombat 15:00 és 18:00-vasárnap 15:00 2750 Ft/fő 

Csoportos kedvezmény: 

20-50 fő esetén 2250 Ft/fő 

50 fő felett 2000 Ft/fő  
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