TISKOVÁ ZPRÁVA – SLAVNOSTI BŘECLAVSKÉHO PIVA
Neřešte vánoční dárek. Darujte zážitek!
Vstupenka na šestý ročník Slavností břeclavského piva v dárkovém balení. I to je jedna z novinek, se
kterou letos pořadatelé obíleného festivalu přicházejí. V prodeji ji už najdete, a pokud si pospíšíte, pořád
bude za velmi výhodnou cenu.
„Stále více lidí chce raději svým blízkým darovat pod stromeček zážitek než nějaký materiální dárek. Proto
jsme se rozhodli, že i my letos našim fanouškům nabídneme takovou možnost,“ prozradil za pořadatele Jan
Svoboda s tím, že při nákupu na webu Slavností stačí jen zvolit možnost „Zabal si vstupenky stylově a daruj
zážitek“.
„Vstupenky si pak už jen vytisknete a počkáte, až k vám domů doputuje obálka. Navíc s malým
překvapením uvnitř. Obálek si můžete zvolit přesně tolik, kolik lístků objednáváte, takže pro každého,
komu letos chcete nadělit fajn zážitek,“ vysvětluje Jan Svoboda.
Rozšiřuje se také počet předprodejních míst, kde lze vstupenky koupit. Mapku najdete na webu. Děti do
120 cm mají vstup zdarma. V nabídce je stále edice za 290 korun, ale pokud máte o tuto výhodnou cenu
zájem, měli byste si pospíšit. Z patnácti set lístků je pryč více než polovina. „Zájem o vstupenky nás velmi
mile překvapil. Moc děkujeme všem, kteří se rozhodli, že Slavnosti navštíví i příští rok. Vážíme si toho a
slibujeme, že uděláme vše pro to, abyste si odnesli skvělý zážitek,“ dodává Jan Svoboda.
A na co všechno se můžete v areálu pod břeclavským zámkem 9. června těšit? Bude to rozhodně jeden
velký zážitek. Kromě nabídky skvělých kapel, jakými jsou Rybičky 48, ŠKWOR, MIG 21, DYMYTRY, XINDL X,
COCOTTE MINUTE, JOHN WOLFHOOKER, DAVID STYPKA či SKYLINE a dva vítězové soutěže amatérských
kapel, to bude také gastronomie a perfektní zázemí.
„Máme za sebou pět ročníků a z každého jsme se nějakým způsobem poučili. Chceme, aby lidé z festivalu
odcházeli spokojení a těšili se na další ročníky. Navázali jsme spolupráci s městem Břeclav, rozšiřujeme
nabídku jídla i pití, chybět nebudou prohlídky zámku a pivovaru. Nenechte si spolu s vašimi blízkými ujít
jedinečný festival. Moc se na vás těšíme,“ zve na červen příštího roku Jan Svoboda.
Kontakt pro média:
Mgr. Eliška Windová
739 008 137
eliska.windova@gmail.com
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