
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caro Cliente, 
 
Obrigado por ter adquirido o Welcome to the Jungle - Ultimate package para assistir Guns N’ Roses ao 
vivo! 
 
Data do espetáculo:  2 de junho de 2017 
 

Local do espetáculo: Passeio Marítimo de Algés, Lisbon, Portugal 
 

Representante VIP Nation neste espetáculo: Matt 
 

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: 
A partir das 14h30 por favor dirija-se ao Check-In VIP que se encontra na Welcome Area do 
recinto (por favor, verificar o mapa abaixo). 
Aqui fará o seu check-in com os nossos representantes e receberá o seu passe laminado com 
lanyard comemorativo e o pack de lembranças de edição limitada. 
 

Importante:  
Certifique-se que chega ao local do check-in antes das 14h45. 
O acesso será concedido apenas aos clientes com check-in efetuado e com a respetiva pulseira 
colocada. 
 
Caso chegue atrasado perderá a visita ao backstage mas poderá recolher as lembranças de edição 
limitada no Check-in VIP. 
Este pack deverá ser levantado pessoalmente pois não será enviado por correio  
 
Faça-se acompanhar de um documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de cidadão ou 
passaporte). 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 do bilhete ter sido oferta, etc.). 
 
Atenção: a fotografia de grupo no palco não inclui a presença de membro(s) da banda. 
A área de backstage é uma zona de trabalho, por este motivo, algumas áreas poderão estar inacessíveis 
durante esta tour. 
Pedimos que respeite a equipa técnica que esteja a preparar o espetáculo. 
A equipa de segurança, a gerência e os responsáveis pelo recinto reservam-se ao direito de retirar do 
recinto qualquer pessoa cujo comportamento seja considerado antissocial. 
 
Politica de Camaras 
Equipamentos de gravação não são permitidos nas experiências VIP nem durante o espetáculo. 
Camaras fotográficas só serão permitidas caso não sejam profissionais e caso não tenham lentes 
removíveis (as lentes não devem ser superiores a 40mm).  
Não são permitidos Go-pros, selfie sticks ou tablets. 
 
 
 



 
 
HORÁRIOS 
 

Check-in:   14h30* - 14h45* 
Visita VIP:    15h00* 
Entrada antecipada:   15h30* 
Abertura de portas:  16h00* 
1ª parte:   19h30* 
GN’R:       21h00* 
 
*Todos os horários estão sujeitos a alteração 

 
O WELCOME TO THE JUNGLE ULTIMATE Pack inclui:  

- Um bilhete para o Golden Circle e acesso a uma plataforma exclusiva; 
- Uma visita ao backstage com possibilidade de perguntar a um membro da equipa técnica o que é 
necessário para produção tão elaborada; 
- Entrada antecipada; 
- Subida ao palco e fotografia no palco;** 
- Assistir ao espetáculo no Golden Circle ou na plataforma exclusiva (pode alternar entre os dois 
locais as vezes que pretender durante o concerto); 
- Acesso exclusivo à plataforma VIP com bar (cerveja e vinho)* e visibilidade para o palco; 
- Pack de lembranças Guns N’ Roses de edição limitada; 
- Passe laminado com lanyard comemorativo; 
- Bilhete VIP comemorativo; 
- Entrada exclusiva e acompanhamento. 
 
* Sujeito à legislação Portuguesa sobre o consumo de bebidas alcoólicas  
** Nenhum membro da banda está incluído nesta foto de grupo no  

 
Se necessitar esclarecimentos adicionais sobre este pack VIP nos dias que antecedem o espetáculo, por 
favor, contacte-nos pelo telefone (+44) 2 07 009 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) 77 
1811 5197 ou (+351) 930 466 840.  
 
Partilhe a sua experiência nas redes sociais usando os seguintes tags #GNFNR #vipnationeu 
 
Atenciosamente, 
 
VIP NATION EUROPE 
	
	


