
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. március 14-17. | VERESEGYHÁZ, Búcsú tér 

A Richter Flórián Cirkusz Magyarország legnagyobb utazó cirkusza. Richter Flórián a Monte 
Carlo-i Cirkuszfesztivál Arany és Ezüst Bohóc díjas artistája, Hortobágyi-díjas cirkuszművész, 
aki nemcsak saját műsorszámaiban, de cirkusza minden produkciójában a tökéletességre 
törekszik – a publikum nagy örömére.  
A SHOWTIME című előadás igazi szórakozás az egész család számára.  

 
Előadásunkban látható lesz többek között: 

 Elastic-fantastic, a levegő királyai 

 Richter Flórián vadonatúj lovas produkciója az apacs indiánok földjére 

kalauzolja a nézőket 

 Mr. Costa Olaszországból, a nevettetés nagymestere  

 Richter Kevin szenzációs, 10 fős akrobata csoportjának elképesztő tripla és 

csavart szaltói a magasban, új világpremierrel 

 Egzotikus állatok kavalkádja (Szandra az indiai elefánt, zebrák, csodálatos fríz 

lovak és tevék egyszerre a porondon) 
…. és még sok meglepetés!  

 

Deák Zsuzsanna  

mobil: +36 (70) 701-9141 (munkanapokon 9-16 óra között, szombaton 9-11 óra között)  

e-mail: szervezes@richterfloriancirkusz.hu 

 

mailto:szervezes@richterfloriancirkusz.hu


Társulatunk kedvezményes jegyárakat biztosít a munkatársak és családtagjaik, valamint 

csoportok számára! 

 

KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK 

II. Kék szektor-ban  

- csütörtök 18 órás, valamint a vasárnap 11 órás előadás:  

5000 Ft helyett 2000 Ft/fő,  

- péntek, szombati előadások, valamint a vasárnap 15 órás előadás: 

5000 Ft helyett 2250 Ft/fő 

(Páratlan számú jegyek igénylése is lehetséges.) 

 

Csoportos kedvezmény a II. Kék szektor-ban 

- 2000 Ft/fő (a csoportjegyeket minimum 20 jegy vásárlása esetén van lehetőség 

igényelni, bármelyik előadásra.) 

 
Veresegyházi előadások a márciusi hosszú hétvégén:  
     

március 14. csütörtök 18 óra    március 16. szombat 15 és 18 óra 

március 15. péntek 18 óra    március 17. vasárnap 11 és 15 óra 

  

 

A kedvezmény igénylése 

 Kérjük jegyigényét e-mailben, vagy telefonon küldje el Deák Zsuzsanna 

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

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

kezdési időpontját és az igényelt jegyek darabszámát!  

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

kell átadni a jegypénztáros munkatársunknak.   

 Jegypénztárunkban kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség. 

 A cirkusz pénztárában a fenti kedvezményes jegyeket csak voucherrel tudja 

megvásárolni. 

 2 éves kor alatt ingyenes a belépés. 

 

További kérdés esetén keressen bizalommal, készséggel segítek. 

 
 

Kapcsolattartó:  

Deák Zsuzsanna  

mobil: +36 (70) 701-9141 
(munkanapokon 9-16 óra között, szombaton 9-11 óra között) 

e-mail: szervezes@richterfloriancirkusz.hu  

facebook: @rfcirkusz | instagram: @richterfloriancirkusz 
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