
 

 

2018. szeptember 5-9. /SZOLNOK – Abonyi úti Tesco mögött/ 

A Richter Flórián Cirkusz FULL ADRENALIN című előadása igazi szórakozás az egész család 

számára, ahol a tradíció és az extrém cirkuszvilág találkozik egymással. Magyarország 

leglátványosabb és legizgalmasabb cirkuszi műsora! 

 

Előadásunkban látható lesz többek között: 

 A Diorios motoros csoport Brazíliából, akik új magyar és világrekordot állítottak fel 

a premieren. 6 motoros a halálgömbben!  

 Az Arany Bohóc-díjas Richter Flórián, valamint gyermekei, Richter Kevin és 

Angelina lovas produkciói a vadonatúj holland frízek és arab telivérek hátán. 

 Szebasztián és Krisztina többszörös fesztiváldíjas, varázslatos és látványos gyors 

átváltozó produkciója a porondon.  

 Ringling Bros sztárbohóca Davis Vassalo, az amerikai közönség kedvence földön 

és a levegőben… 

…. és még sok meglepetés!  

 

Kapcsolattartó:  

 

Deák Zsuzsanna  

mobil: +36 (70) 701-9141 (munkanapokon 9-17 óra között, szombaton 9-12 óra között) 

e-mail: szervezes@richterfloriancirkusz.hu  

 

mailto:szervezes@richterfloriancirkusz.hu


Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít a munkatársak és családtagjaik, valamint 

csoportok számára! 

 

Szolnoki előadások: 

 

szeptember 5. szerda 18 óra     

szeptember 6. csütörtök 18 óra     

szeptember 7. péntek 18 óra  

szeptember 8. szombat 15 és 18 óra 

szeptember 9. vasárnap 11 és 15 óra  

     

 

KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK 

 a „II. kék szektor”- ban 4500 Ft helyett 2000 Ft/fő, páratlan számú jegyek igénylése 

is lehetséges; 

 csoportos kedvezmény a „II. kék szektorban”, minimum 25 fős csoport esetén 1800 

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

igényelni, bármely előadásra). 

 

A kedvezmény igénylése 

 Kérjük jegyigényét emailben, vagy telefonon küldje el Deák Zsuzsanna 

részére: szervezes@richterfloriancirkusz.hu, tel: +36 (70) 701-9141  

 Fontos: levelében hivatkozzon az Ön munkahelyére, az Ön nevére, jelezze az előadás 

dátumát, kezdési időpontját és az igényelt jegyek darabszámát!  

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

kell átadni a jegypénztáros munkatársunknak.   

 A kedvezményes belépőjegyek pénztári nyitvatartás alatt elővételben is 

megvásárolhatók 9-19 óra között. Jegypénztárunkban kizárólag készpénzes fizetésre 

van lehetőség. 

 A cirkusz pénztárában kedvezményes jegyeket csak voucherrel tud vásárolni. 

 2 éves kor alatt ingyenes a belépés. 

 

További kérdés esetén keressen bizalommal, készséggel segítek. 

 
 

Kapcsolattartó:  
Deák Zsuzsanna  

mobil: +36 (70) 701-9141 (munkanapokon 9-17 óra között, 

szombaton 9-12 óra között) 

e-mail: szervezes@richterfloriancirkusz.hu 

facebook: @rfcirkusz 

instagram: @richterfloriancirkusz 

mailto:szervezes@magyarnemzeticirkusz.hu
mailto:szervezes@richterfloriancirkusz.hu
https://www.facebook.com/rfcirkusz/
https://www.instagram.com/richterfloriancirkusz/

