
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caro Cliente, 
 
Obrigado por ter adquirido o seu pacote VIP LET ME LOVE YOU BKSTG SOUNDCHECK DANCE 
PARTY EXPERIENCE para o espetáculo de Ariana Grande. 
 
Data do espetáculo:  11 de junho de 2017 
 

Local do espetáculo: Meo Arena, Lisboa 
 

Address: Rossio dos Olivais, Lote 2.13.01A, Parque das Nações, 1990-231 Lisboa 
 
Representante VIP Nation neste espetáculo: Luci & Lev 
 
Acerca do seu bilhete para o espetáculo: 
 

No dia do espetáculo, certifique que se faz acompanhar do seu bilhete.  
Caso tenha adquirido bilhete eletrónico, recomendamos que traga uma impressão do mesmo, de 
forma a agilizar a sua entrada. 

 
Check-in: 
 

Das 15h45m às 16h00m por favor dirija-se ao Check-In VIP – Lane 2 que se encontra na Entrada 
VIP (por favor, verificar o mapa abaixo). 
Aqui fará o seu check-in com os nossos representantes e receberá o seu saco de merchandise, poster 
assinado e passe laminado comemorativo. 
Importante: Certifique-se que chega ao local do check-in até às 15h45m para garantir que 
usufrui da experiência completa. 

 
Faça-se acompanhar de um documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão 
ou passaporte válido). O nome deste documento de identificação deve coincidir com o nome do 
comprador original do bilhete (também são aceites documentos de identificação cujo apelido seja 
idêntico ou fotocópia do documento de identificação do comprador original), não sendo necessária 
a presença do comprador original (para o caso de ter sido oferta, etc.). 

 
HORÁRIOS 
 

• Check-in  das 15h45m às 16h00m 
• Abertura de portas 17h30m* 
• 1ª parte   19h00m* 
• Ariana Grande  20h30m*  
 

Nota: o tempo de espera entre o check-in e a realização da experiência VIP poderá chegar aos 90 minutos 
* Todos os horários são aproximados e estão sujeitos a alteração 
 
 
O pacote VIP LET ME LOVE YOU BKSTG SOUNDCHECK DANCE PARTY EXPERIENCE inclui: 
 

• Um bilhete para o Golden Circle 
• Entrada antecipada 
• Assistir ao soundcheck party onde participam os dançarinos de Ariana Grande 
• Sessão de perguntas e respostas com Ariana Grande *  
• Um saco de merchandise VIP desenhado por Ariana Grande 
• Inscrição no Bkstg Hub de Ariana Grande 
• Passe laminado 3D comemorativo 



• Possibilidade de compra de merchandise antes do restante público 
• Check-in exclusivo e acompanhamento 
 
* Nota: na sessão de perguntas e respostas, as perguntas serão feitas pelos dançarinos de Ariana 

 
 

Se necessitar esclarecimentos adicionais sobre este pack VIP nos dias que antecedem o espetáculo, por 
favor, contacte-nos pelo telefone +44 (0) 207 009 3484 ou pelo e-mail vipnation@livenation.co.uk  ou 
bilhetesvip@everythingisnew.pt 

 

Para esclarecimentos no dia do espetáculo, por favor, dirija-se ao Check-In VIP ou telefone para (+44) 
7961 797 317. 
 

Partilhe a sua experiência nas redes sociais usando os seguintes tags #dangerouswomantour 
#arianagrande #vipnationeu! 
Atenciosamente, 
 
VIP NATION EUROPE 
 
 


