Cirque du Soleil - Corteo
De meest magische van alle arenaproducties van Cirque
du Soleil
De meest magische van alle arenaproducties van Cirque du Soleil
Corteo speelt zich af in de fantasie van een clown. Het is een vrolijke parade die de passie van de acteur
combineert met de elegantie en de kracht van de acrobaat. Het publiek beleeft een ongeziene theatrale,
feestelijke processie vol plezier, humor en spontaniteit in een mysterieuze plek ergens tussen hemel en
aarde.
Deze unieke productie werd geregisseerd door Daniele Finzi Pasca en ging in première in de Big Top in
april 2005. Sindsdien betoverde de show meer dan 8 miljoen mensen in 19 landen op 4 continenten.
De cast van Corteo bestaat uit 51 acrobaten, muzikanten, zangers en acteurs van over de hele wereld.
Ticketprijzen variëren naargelang van dag en voorstelling.
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Walking Dinner
Walking Dinner 222€ excl. BTW/pp
Walking Dinner - Circle 1
één gereserveerde VIP-parkeerplaats per 2 personen met begeleiding door onze parkeerwachters
toegang tot de VIP-ruimte vanaf 2 uur vóór het evenement
onthaal door onze host(esse)s
bewaakte vestiaire
een voorgerechtje en walking dinner (maaltijdvervangend) en hapjes
dranken naar believen, geserveerd door ons bedienend personeel, voor en na het evenement en
tijdens de (eventuele) pauze
één plaats in de zaal in de tribunes 107-109 ‘Circle 1 (raadpleeg het zaalplan via de “Plan Je
Bezoek”-pagina; toewijzing van stoelen gebeurt in volgorde van ontvangst van de bestellingen)
de mogelijkheid om met een hapje en een drankje na te genieten tot 2 uur na het evenement

Walking Dinner 222€ excl. BTW/pp
Walking Dinner - Premium Circle
één gereserveerde VIP-parkeerplaats per 2 personen met begeleiding door onze parkeerwachters
toegang tot de VIP-ruimte vanaf 2 uur vóór het evenement
onthaal door onze host(esse)s
bewaakte vestiaire
een voorgerechtje en walking dinner (maaltijdvervangend) en hapjes
dranken naar believen, geserveerd door ons bedienend personeel, voor en na het evenement en
tijdens de (eventuele) pauze
één plaats in de zaal in de tribunes 105-107, ‘Premium Circle’ (raadpleeg het zaalplan via de “Plan
Je Bezoek”-pagina; toewijzing van stoelen gebeurt in volgorde van ontvangst van de bestellingen)
de mogelijkheid om met een hapje en een drankje na te genieten tot 2 uur na het evenement
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