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LUZIA – Cirque du Soleil
Información: 17 març 2022 al 24 abril 2022 | Districte Cultural L'Hospitalet
Ciclos Formativos:

*25% de descompte durant el període de prevenda (Reserves abans del 31 de gener de
2022)*
LUZIA et porta a un Mèxic imaginari, un somni en el qual la llum calma l’esperit i la pluja
assossega l’ànima.
Inspirat lliurement en Mèxic, l’espectacle LUZIA és una oda fantàstica i acrobàtica de la
rica i vibrant cultura d’un país la riquesa del qual deriva d’una extraordinària barreja
d’influències i colisions creatives – una terra que inspira admiració amb els seus
impressionants paisatges i meravelles arquitectòniques, encoratjat per l’indomable esperit
del seu poble.
El quadre escènic de LUZIA entrellaça un mosaic intrincat i contemporani que desperta
els sentits i et transporta a un lloc entre els somnis i la realitat.
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* Consulta les zones de preus

Adreça: LUZIA Barcelona – Debajo de la Gran Carpa – Travessia industrial 50, L’Hospitalet
Barcelona 08907

Precios y Descuentos
Preus

Individuals

Descomptes de grups

-10 pax.

+10 pax
(adults)

+10 pax
(nens)

PL1 (Dimecres, dijous i
diumenge 12:30h i 20h)

Des de 70€ (adults)
/ 60€ (nens)

56,25€

51,25€

PL2 (Dimecres, dijous i
diumenge 12:30h i 20h)

Des de 55€ (adults) /
45€ (nens)

45,00€

40,00€

PL3 (Dimecres, dijous i
diumenge 12:30h i 20h)

Des de 45€ (adults)
/ 35€ (nens)

37,50€

32,50€

PL1 (Divendres i diumenge
16:30h)

Des de 75€

60,00€

55,00€

PL2 (Divendres i diumenge
16:30h)

Des de 60€

48,75€

43,75€

PL3 (Divendres i diumenge
16:30h)

Des de 50€

41,25€

36,25€
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Preus

Individuals
-10 pax.

Descomptes de grups
+10 pax
(adults)

+10 pax
(nens)

Reservar grup
* Despeses de distribució no
incloses: 4,95€/persona
* Els Dissabte no hi ha
descomptes de grups. Es
poden fer reserves a PVP.
* Preus vigents per a reserves
fetes abans del 31-01-2022.
* Pagament 60 dies abans de
la funció.
* Aquests preus són
orientatius i dinàmics, i poden
variar en funció de la
demanda. Consultar a l'hora
de fer la reserva.
* Consultar horaris de festius.
Reservar grup

Dl

Dt

Dc

Dj

HORARIS
Dv

Ds

Dg
12:30

20:30

Durada
2h aprox.
Durada
2h aprox.

20:30

17:30h

17:00

16:30

21:30

21:00

20:00

Tots els públics

Tots els públics
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