INFORMATOR DLA WIDZÓW
KONCERT ANDREA BOCELLI
ERGO ARENA 26.01.2019 r.
Szanowni Państwo,
w sobotę 26 stycznia, odbędzie się długo wyczekiwany przez wszystkich widzów koncert ANDREA BOCELLI w
ERGO Arena Gdańsk/Sopot. ANDREA BOCELLI zaprezentuje najbardziej znane operowe arie oraz swój
wyjątkowy repertuar, który jest kolekcją najpiękniejszych tematów muzycznych z albumów: „Incanto” „Sogno”
oraz najnowszej płyty „Si”. Na scenie Artyście towarzyszyć będą: Polska Orkiestra Muzyki Filmowej,
Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz wyjątkowi goście.
Jeżeli wybieracie się Państwo na ten koncert prosimy o wcześniejsze przybycie do ERGO ARENY w celu
uniknięcia korków na drodze oraz wygodnego zajęcia miejsc. Dla Państwa komfortu otwarcie bram do
obiektu nastąpi już o 17:30.
PARKING:
Informujemy iż parking w ERGO Arenie jest płatny.
JAK DOJECHAĆ:
ERGO ARENA usytuowana jest na granicy Gdańska i Sopotu przy Placu Dwóch Miast 1.
GPS N: 54° 25′ 34″ E: 18° 34′ 48″
Z łatwością można tu dojechać Szybką Koleją Miejską (SKM), tramwajem, jak i autobusem (ZTM i ZKM).
SKM Szybka Kolej Miejska:
•

Przystanek Sopot Wyścigi (dojście ulicami Polną i Łokietka – 15 min)

• Przystanek Gdańsk Żabianka (dojście ulicami Subisława i Rybacką – 10 minut
Tramwaj:
•

nr 2 – przystanek Gospody/Pomorska

•

nr 8 – przystanek Osiedle Wejhera

•

nr 6 – przystanek Osiedle Wejhera

• nr 11 – przystanek Gospody/Pomorska
Autobus
•

nr 185 – przystanek Polna (Sopot)

•

nr 227 – przystanek Pomorska (Gdańsk)

•

nr 148 – przystanek Gospody (Gdańsk)

•

nr N6 – przystanek Żabianka SKM (Gdańsk)

•

nr N12 – przystanek Gospody (Gdańsk)

• nr N13 – przystanek Gospody (Gdańsk)
Trolejbus
• nr 31
Parking ERGO ARENA:
Wjazdy na parking znajdują się od strony Gdańska – Drogą Zieloną lub ulicą Gospody, oraz od strony Sopotu –
Drogą Zieloną lub ulicą Łokietka,
Osoby niepełnosprawne uprawnione są do bezpłatnego korzystania z parkingu ERGO ARENA.
Ze względów bezpieczeństwa parking oraz wejście do ERGO ARENA dla osób niepełnosprawnych znajdują się
na Parkingu P-1, przed parkingiem technicznym. Do wjazdu i bezpłatnego korzystania z parkingu P-1 upoważnia
ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej oraz odpowiednio oznakowany samochód.

HARMONOGRAM KONCERTU:
17.30 otwarcie bram
19.00 – 19:50 I część koncertu Andrea Bocelli
19:50 – 20:05 przerwa 15 min
20:05 – 21:00 II część koncertu Andrea Bocelli
* Uwaga! Organizator zaznacza, że wszystkie godziny są przybliżone i mogą ulec zmianie.
PLAN ERGO ARENY:

WEJŚCIA:
WEJŚCIE A1 - płyta (dla widzów sektorów: 101-105, 113-122)
WEJŚCIE A3 (dla widzów sektorów: 318-324, 515-518)
WEJŚCIE B3 (dla widzów sektorów: 301-305, 501-505)
WEJŚCIE C3 (dla widzów loży VIP)
WEJŚCIE D3 (dla widzów sektorów: 313-317, 510-514

PRZEDMIOTY ZABRONIONE (ZAKAZ WNOSZENIA):


broń, przedmioty pirotechniczne,



parasolki z ostrym zakończeniem,



napoje w puszkach, butelkach szklanych, butelkach plastikowych pow. 0.5l,



alkohol, narkotyki



transparenty i flagi o wymiarach większych niż 1,5 x 2m, kije, drzewce ostro zakończone



wskaźniki laserowe



buty o metalowych zakończeniach, łańcuchy, ozdoby z kolcami oraz inne przedmioty mogące stanowić
zagrożenie



aparaty fotograficzne z wymienną optyką, kamery, laptopy, Ipady, tablety, selfie stick, plecaki

UWAGA!
Na terenie koncertu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb, plecaków, walizek i innych przedmiotów potencjalnie
niebezpiecznych - prosimy zatem o ich niezabieranie.
Uprzejmie informujemy, iż na widowni (trybuny + płyta) obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia jedzenia i
napojów, nawet zakupionych w terenie ERGO ARENY. Wszelkie jedzenie i napoje będzie można spożywać
wyłącznie w holach, przed wejściem na widownię.

