
SPEKTAKL „O CO BIEGA?” NA DUŻEJ SCENIE TEATRU CAPITOL
PO SPEKTAKLU IMPREZA SYLWESTROWA DO BIAŁEGO RANA
START: GODZ.21:00

Widzowie wieczornych spektakli „O co biega?” oraz „Wykrywacz Kłamstw” spotykają się 
na wspólnej Imprezie Sylwestrowej w przestrzeni klubowo-teatralnej.  
Dzięki opaskom nasi Goście będą mogli przemieszczać się swobodnie pomiędzy 
wszystkimi poziomami imprezy sylwestrowej.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW CENOWYCH:

Strefa Standard - cena od 350zł / os.

-  spektakl teatralny „O co biega?” 

-  po spektaklu impreza sylwestrowa do białego rana w formule koktajlowej  

- wyśmienite menu sylwestrowe przygotowanie przez Szefa Kuchni Teatru i Klubu 
Capitol: zimne przekąski, dania ciepłe, dania wegetariańskie, desery 

- wino musujące o północy 

- open bar* przez całą sylwestrową noc 

- możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy trzema poziomami imprezy

Strefa Premium - cena 550zł / os.

- spektakl teatralny „O co biega?” w najlepszych miejscach na widowni  

- po spektaklu impreza sylwestrowa do białego rana w formule koktajlowej  

- wyśmienite menu sylwestrowe przygotowanie przez Szefa Kuchni Teatru i Klubu Capitol: 
zimne przekąski, dania ciepłe, dania wegetariańskie, desery 

- wino musujące o północy 

- open bar* przez całą sylwestrową noc 

- możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy trzema poziomami imprezy
 
Strefa VIP - cena 750zł / os.

- spektakl teatralny „O co biega? w najlepszych miejscach na widowni  

- po spektaklu impreza sylwestrowa do białego rana w formule zasiadanej, bufetowej na 
antresoli klubowej  

- wyśmienite menu sylwestrowe przygotowanie przez Szefa Kuchni Teatru i Klubu Capitol: 
zimne przekąski, dania ciepłe, dania wegetariańskie, desery 



- wino musujące o północy 

- open bar* przez całą sylwestrową noc 

- możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy trzema poziomami imprezy
 
Strefa Super VIP - od 8 000 zł za lożę 

Najbardziej ekskluzywna forma spędzenia Wystrzałowego Sylwestra w Teatrze&Klubie 
Capitol. W celu rezerwacji i zakupu biletów prosimy o kontakt pod numerami telefonów:  
22 890 70 55 oraz 22 620 21 42.

12-osobowa za 12.000 zł                           LOŻA Teatralna z własną toaletą
10-osobowa za 10.000 zł                           LOŻA Długi bar - „1”
10-osobowa za 10.000 zł                           LOŻA Długi bar - „2”
10-osobowa za 8.000 zł                             LOŻA Parter - „1”
10-osobowa za 8.000 zł                             LOŻA Parter - „2” 

W cenie pakietu Super VIP: 

- spektakl teatralny „O co biega?  

- po spektaklu impreza sylwestrowa do białego rana w formule zasiadanej, bufetowej 
(nieserwowanej) w wydzielonych kilkuosobowych lożach  

- wyśmienite menu sylwestrowe przygotowanie przez Szefa Kuchni Teatru i Klubu Capitol: 
zimne przekąski, dania ciepłe, dania wegetariańskie, desery 

- dwie butelki szampana Moet o północy 

- open bar* przez całą sylwestrową noc 

- możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy trzema poziomami imprezy

*INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OPEN BARU 

Open bar - dostęp do napojów w barze bez limitu do godz.4:00 rano.
Obowiązuje na wskazane poniżej napoje bezalkoholowe i alkohole:

Napoje bezalkoholowe: coca cola, sprite, tonic, soki owocowe, woda mineralna 
gazowana i niegazowana, soki owocowe, kawa i herbata  

Alkohole:

*Wino musujące o północy.               *Wino białe i czerwone wytrawne
*Wódka.                                            *Piwo.                                                
*Whisky Dewar’s White Label           *Tequila Olmeca Silver
*Rum Bacardi Carta Blanca              *Gin Seagram’s  
*Martini Bianco


