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Olá, 
Muito obrigado por ter adquirido o seu pacote VIP para Thirty Seconds to Mars! 
Abaixo seguem detalhes importantes sobre o evento. 

CHECK-IN VIP:  O check-in será realizado entre as 15h30 e as 16h00 na entrada principal (verificar mapa 
abaixo), por favor, procure pela fila VIP.  
Por favor, faça-se acompanhar do comprovativo de compra do seu pacote VIP, respetivo bilhete e um 
documento de identificação com fotografia. O nome do documento de identificação tem de coincidir 
com o nome da lista de clientes VIP. 
O local de check-in é no exterior do edifício, por este motivo deverá vir preparado para tal. 

BILHETE:  necessita de um bilhete para assistir à experiência Thirty Seconds to Mars VIP. 
Por favor, faça-se acompanhar do seu bilhete para o espetáculo / pacote VIP. 

MERCHANDISE: Os brindes que fazem parte do seu pacote VIP serão entregues no local do espetáculo. 

O TEMPO: Clique AQUI para saber quais serão as condições meteorológicas no dia do espetáculo.  

TELEFONES & CAMARAS: Não será permitido o uso de camaras fotografias ou telefones durante a 
experiência VIP. As fotografias do meet & greet serão enviadas via e-mail aproximadamente 72 horas após o 
espetáculo. 

PRESENTES: Por questões de segurança, não serão aceites qualquer tipo de presentes quer para a banda 
quer para a equipa técnica, por este motivo NÃO TRAGA NENHUM PRESENTE. Sabemos que é uma forma de 
nos mostrarem o vosso carinho e admiração, mas a segurança de todos nós é uma prioridade. Agradecemos 
todo o vosso apoio e compreensão. 

INFORMAÇÃO ADICIONAL: A possibilidade de sair e voltar a entrar do local do espetáculo está sujeito às 
condições da sala e não está garantido. Bares e outros tipos de concessão poderão estar em funcionamento 
apenas após abertura de portas para o público geral. Por favor, dirija-se para o check-in devidamente 
preparado. 

REVISTA A MALAS E ARTIGOS PROIBIDOS:  
Não é permitida a entrada dos seguintes objetos/artigos no recinto do NOS Alive: 

• objetos perigosos (canivetes, qualquer tipo de arma, correntes, cintos e/ou pulseiras pontiagudas, 
etc.); 

• garrafas plásticas com tampa; 
• bebidas alcoólicas; 
• caixas com comida; 
• máquinas fotográficas / filmar profissionais; 
• gravadores de som; 
• Animais; 
• capacetes; 
• Stick GoPro/ Selfie Stick; 
• objetos de vidro (garrafas/ perfumes, etc.); 
• qualquer objecto que possa ser arremessado. 

 



O representante da Adventures in Wonderland para este espetáculo será a Shayla.  
Se tiver alguma questão ou preocupação, por favor, contacte Confirmation@adventuresinwonderland.com 
pelo menos 2 horas antes do horário marcado para o check-in. Também poderá contatar-nos por 
telefone +1-323-845-9470*.  
 
Atenção, se não conseguir chegar ao local de check-in no horário estipulado, não poderemos 
garantir a sua experiência VIP. 
 
Obrigado e boa experiência Thirty Seconds to Mars VIP!  

*O nosso escritório é em Los Angeles e o nosso horário de funcionamento é das 18h00 às 03h00 
CEST, de 2ª a 6ª feira. 

 Thirty Seconds to Mars' new album #AMERICA, now available worldwide. Order here: 
http://smarturl.it/AmericaMARS  
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