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Black Sabbath no Morumbi: informações úteis
Saiba como será o esquema de acesso ao show no estádio do Tricolor

Por Rubens Chiri / saopaulofc.net - Já foram realizados mais de 150 apresentações musicais no estádio

Amanhã, domingo (4), o Morumbi receberá mais um grande evento musical. A consagrada banda

Black Sabbath subirá no palco montado no estádio são-paulino para se apresentar para um público

de quase 70 mil pessoas, nesta que deve ser a última turnê do grupo.

Se você será um desses fãs presentes ao show, veja abaixo algumas informações importantes que o

Site Oficial traz:

 

CRONOGRAMA E ACESSO

Os portões do Morumbi serão abertos às 16h;

O conjunto Dr. Pheabes abrirá o evento com um show às 18h30;

Logo depois, 19h20, entra no palco a banda Rival Sons;

Por fim, a tão aguardada performance: Black Sabbath, às 20h30

Confira no ingresso os portões de acesso, ilustrados a seguir:
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Morumbi será palco de mais um grande
evento

01/12/2016 às 19:03

FPF divulga tabela do Campeonato
Paulista de 2017
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"A instituição nunca morre, temos que
prosseguir com ajudas relevantes"
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reúne em respeito às vítimas
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PNE

O acesso para pessoas com necessidades especiais no anel inferior do estádio e na pista será

através do portão 17B.

 

DICAS

Programe-se para chegar com antecedência. Geralmente algumas vias são interditadas para

facilitar o fluxo dos milhares de fãs ao evento.

É aconselhável se locomover até o Morumbi por transporte público. Consulte o site da SPTrans para

facilitar o acesso (e veja a linha especial que atenderá a saída do público após o show). Caso

prefira ir de táxi, procure algum que seja de perto do ponto de partida e deixe já combinada

também a volta para casa!

Vista roupas leves e se hidrate sempre. Vale também levar uma capa de chuva: nunca se sabe.

 

NÃO PODE

Na entrada, o fã passará por revista e alguns itens não são autorizados no recinto, como

vasilhames, copos, embalagens de plástico, vidro ou metal. Nem hastes de fotografia, câmeras

profissionais ou filmadoras. Como também será proibida a entrada com guarda-chuva, capacete,

correntes, cinturões, pingentes, papéis em geral, bandeiras e faixas com mastro. Não seria

necessário dizer, mas obviamente não serão permitidos o uso de materiais inflamáveis (ou tóxicos)

e o porte de armas brancas ou de fogo.

Os objetos retidos na revista corporal serão descartados.   

 

PODE

Alimentos industrializados lacrados ou frutas já preparadas (cortadas) para o consumo são

permitidas – envoltas em saco plástico.

E diversão! Muita diversão! Divirta-se!
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NEWSLETTER

Digite seu e-mail para receber nossa newsletter

HOSPEDAGEM

Veja Também:

Morumbi será palco de mais um grande evento

Bastidores do Show do Foo Fighters

Morumbi tem noite agitada com Bell Marques e Fat Boy Slim

Britânicos do "One Direction" levam 60mil ao Morumbi
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