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Rock In Rio divulga preço dos

ingressos para 2019

A pré-venda começará nesta quinta-feira, 21 de março, e a comercialização para o público geral, em 11 de abril
DIVULGAÇÃO ROCK IN RIO

OS PREÇOS dos ingressos
para o Rock in Rio 2019
já tem os preços definidos e serão colocados à
pré-venda a partir desta
quinta-feira, 21 de março.
A entrada inteira custará R$ 525,00 e a meia R$
262,50, para o gramado,
por dia de festival.
A pré-venda é destinada
a membros do Rock in Rio
Club (clube de fidelidade
do evento) e clientes dos
cartões de crédito Itaú (nas
categorias Platinum, Black
e Infinite), Itaucard (categorias Platinum, Black e
Infinite) e Credicard Black.
A venda para o público
geral começa no dia 11 de
abril. Já o festival acontece de 27 de setembro a 06
de outubro, com os shows
acontecendo de 27 a 29
de setembro e de 03 a 06
de outubro. Pela segunda
vez, o Rock in Rio será realizado no Parque Olímpico,
na Zona Oeste do Rio de
Janeiro.

Confira a
programação de
shows:
- 27 de setembro: Drake,
Cardi B, Alok; Palco Sunset:
Seal com Xenia França.
- 28 de setembro: Foo
Fighters, Weezer e Tenacious
D; Palco Sunset: Whitesnake.
- 29 de setembro: Bon Jovi,
Dave Matthews Band, Goo
Goo Dolls, Ivete Sangalo;
Palco Sunset: Jessie J.
- 03 de outubro: Red Hot Chili
Peppers, Panic! At The Disco,
Nile Rodgers & CHIC; Palco
Sunset: Encontro Pará Pop.
- 04 de outubro: Iron Maiden,
Scorpions, Megadeth e
Sepultura; Palco Sunset:
Slayer e Anthrax.
- 05 de outubro: P!nk, Black
Eyed Peas, Anitta e H.E.R;
Palco Sunset: Charlie Puth.
- 06 de outubro: Muse,
Imagine Dragons, Nickelback
e Os Paralamas do Sucesso;
Palco Sunset: King Crimson.

Mapa do Rock In Rio 2019
1 Palco Mundo

5 Rock District

9 New Dance Order

13 Roda Gigante

2 Palco Sunset

6 Espaço Favela

10 Arena de Espetáculos

14 Montanha Russa

3 Rock Street Asia

7 Área VIP

11 Gourmet Square

15 Mega Drop

4 Arena de Jogos

8 Arena Mundo Melhor

12 Rota 85

16 Tirolesa

A pré-venda, conforme
mencionado, começa no
dia 21 de março, a partir
das 19h, e segue até o dia
10 de abril, também até
às 19h. A compra deve
ser feita, exclusivamente
pelo site Ingresso.com.
Quem optar por entrega
em domicílio vai receber as suas pulseiras até
agosto deste ano. Já para
quem preferir retirar a
peça pessoalmente, poderá fazer isso a partir
do mês de julho, em local
a ser definido, no Rio de
Janeiro.
Assim como foi feito na
edição do ano passado
do Rock in Rio, o público
receberá pulseiras com
chip, referentes ao dia
do festival que adquiriu.
Desde o ano de 2001,

o Rock In Rio passou a
promover mais ações que
p u d e s s e m i m pa c ta r a
vida de quem precisa,
desenvolvendo várias iniciativas. De acordo com a
organização do festival, o
objetivo é transformar o
planeta, não só através
da música e do entretenimento, mas também de
causas sociais, ambientais e culturais.
Um dos compromissos
assumidos foi com a sustentabilidade. Em 2010
foi lançado um plano,
visando compreender
plenamente o impacto
e identificar maneiras
de minimizar os efeitos
negativos e maximizar
os legados positivos ambientais, sociais e econômicos do evento.

