BELEEF MET JE GROEP EEN ONVERGETELIJKE
ERVARING IN HET SPORTPALEIS
Spreek af met vrienden, je vereniging of collega’s. Geniet in groep van
de sfeer van CAVALLUNA en maak er samen een onvergetelijke ervaring van.
CAVALLUNA - LEGEND OF THE DESERT

Europa’s populairste familie-entertainmentshow met paarden komt terug! Van 29 februari tot 1 maart 2020 wordt
de arena omgetoverd tot een plek die het publiek uitnodigt om te dromen en zich te verwonderen.
‘CAVALLUNA - Legend of the Desert’ neemt je mee op een adembenemende reis. Het geheimzinnige verhaal van
deze show draait rond een prinses van een woestijnvolk, die een ongelofelijke opdracht toevertrouwd krijgt.
Ze moet het geheim van de legendarische Amazones van de Elementen ontrafelen om haar volk en de hele wereld
van een groot gevaar te vrijwaren. Zal ze er op tijd in slagen om de eeuwenoude opdracht tot een goed einde te
brengen en zo alles wat haar lief en dierbaar is te redden? Verheug je nu al op nieuwe onvergetelijke momenten
en beeldschone paarden.

ONTDEK HIER DE GROEPENSERVICE

voor groepen van 11 tot en met 19 personen

voor groepen vanaf 20 personen

We helpen je graag telefonisch verder.

Je kan opties plaatsen voor de best
beschikbare plaatsen. Je krijgt dan even de
tijd om de door jou gekozen showdag(en) bij
jouw leden te promoten. Je betaalt nadien
enkel de definitief gereserveerde tickets.

Je hebt binnen de organisatie één
aanspreekpunt voor het antwoord op je
vragen. Deze ene contactpersoon levert
je een gepersonaliseerde groepenservice.

Je zit als groep altijd mooi samen.

Je geniet van een aantrekkelijke groepskorting.

Bel Tele Ticket Service
vanuit België: 070 345 345 (max. € 0,30/min.)
vanuit Nederland: 0900 45 000 45 (€ 0,45/min.)
Groepen van minder dan 11 personen kunnen
zowel via het callcenter als met de gewone
ticketlink kaarten bestellen.

TARIEVEN* #personen

*prijzen zijn inclusief servicekosten

Dream seats

Premium seats

CAT 1

CAT 2

CAT 3

CAT 4

Normale prijs

€ 86,00

€ 75,00

€ 64,00

€ 53,00

€ 42,00

€ 36,00

Kinderen tot 10 jaar

€ 47,00

€ 41,00

€ 35,00

€ 29,00

€ 23,00

€ 18,00

Groep 20+

n.v.t.

€ 70,00

€ 59,00

€ 48,00

€ 37,00

n.v.t

Groep 50+

n.v.t.

€ 68,00

€ 57,00

€ 46,00

€ 35,00

n.v.t.

CONCERTDATA
We heten u van harte welkom op één van de
Cavalluna-shows!
• zaterdag

29 februari

2020

15u

Sportpaleis Antwerpen

• zaterdag

29 februari

2020

20u

Sportpaleis Antwerpen

• zondag

1 maart

2020

15u

Sportpaleis Antwerpen

RESERVEER VANDAAG
Reserveer nu online via groepen@sportpaleisgroup.be
of bel 03 400 40 47.

