Námořnická Freedom Night - parník Tyrš

Potvrďte svoji účast zde: https://www.facebook.com/events/361733857658874/

*Scroll Down For English*
★ Datum: sobota 2.6.2018 ★
PARNÍK TYRŠ, Rašínovo nábřeží (mezi železničním a Palackého mostem)
Čas: 19:00 – 22:30 (loď odplouvá přesně v 19:00 hodin!)
► Party pokračuje v PM clubu (Trojická 10, P2), otevřeno od 21h (vstup do klubu 100Kč, se
vstupenkou z parníku zdarma)
1) Parník bude odplouvat v 19:00 hodin ze svého přístaviště, které se nachází na náplavce
mezi Palackého náměstím a železničním mostem.
2) Pokladna bude otevřena od 18:00 a nalodění bude možné od 18:15 hodin.
3) I při nepřízni počasí je na lodi dostatek krytého prostoru, kde se návštěvnice mohou schovat.
4) Party bude pokračovat v PM clubu (cca 5 minut chůzí od přístavu)
★ Vstupenky lze zakoupit v předprodeji (osobně či převodem)
► vstupenky do 13/5 v předprodeji za 250Kč!, poté cena 300Kč
► na místě v den akce 350Kč
► cena vstupenky na parník zahrnuje vstup do PM clubu, kde bude party pokračovat.
★ Kapacita lístků na parník je omezena!
★ Při platbě bankovním převodem nás kontaktujte na emailu freedomnight@seznam.cz.
★ Také je možnost koupit vstupenky v The Street Restaurant (Konviktská 11) od 14/5/2018
nebo na dubnové Freedom Night v Praze.
DJs: Henriette & Petr
MCs: Blažkovy
námořnický dresscode!
===============================================

When: ★ Saturday 2nd of June ★
Where: Tyrš, Rašínovo nábřeží (between the railway and Palackého bridges)
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What time: 19:00 - 22:30 (the boat leaves exactly at 19:00!!!)
► Party continues at PM Club (Trojická 10, P2), doors at 21:00 (entry: 100 CZK, with the boat
ticket for free)
1) The boat leaves at 19:00!
2) The box office opens at 18:00 and embark is possible after 18:15.
3) Even if the weather is bad, there is enough covered space to keep the party going.
4) Party continues at PM Club (5 minutes of walk from the waterfront)
★ The TICKETS can be purchased in advance
★ Tickets presale 250 CZK, after 13/5 300CZK
★ Tickets on the event day: 350 CZK
★ When paying on account please contact us on freedomnight@seznam.cz
★ There is also a chance to buy the tickets at The Street Restaurant (Konviktská 11) since
14/5/2018
★ The tickets allow you to join the afterparty in PM club for free!
DJs: Henriette & Petr
MCs: Tezy & Bazy
Sailor's DRESSCODE!
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