HALOO VIP Bistro Stadion

HALOO VIP Etkot
Lounge Stadion

HALOO VIP Ooppera
Dinner & Show

Olympiastadion, Bistro Stadion 1.krs
(avautuu n. 2.5 tuntia ennen konserttia)

Juoksurata, Olympiastadion, 1.krs
(avautuu n. 3.5 tuntia ennen konsertin alkua)

Suomen Kansallisooppera, Päälämpiö 		
(avautuu n. 3.5 tuntia ennen konsertin alkua)

•	Konserttiliput istuvasta katetusta
A-katsomosta lavan läheisyydessä
•	Uniikki Bistro Stadion yksityiskäytössä,
sijainti paraatipaikalla Stadionilla
•	Korkeatasoinen pöytiintarjoiltu
4-ruokalajin menu Bistro Stadionissa
•	Nimikoidut yksityispöydät seurueille
ravintolassa
•	Ravintolasta näkymä konserttialueelle
ja pienehkö ulkoterassi
•	Yksityinen Vip-sisäänkäynti ja vastaanotto
Olympiastadionille ja Bistro Stadioniin
•	Vartioidut eteispalvelut halukkaille
tilaisuuden ajaksi
•	Haloo Helsinki! -konsertin
Give Away -lahja vieraille
•	Bistro Stadion palvelee konsertin ajan
ja hetken sen jälkeen
•	Haloo Helsinki! -konsertin tunnisteet
muistoksi illasta
•	Vip Hostit palveluksessanne
tilaisuuden ajan

•	Haloo Helsinki! -konserttiliput valinnaisesti:
- Golden Circle (lavan edessä rajattu
seisova katsomoalue) tai
- seisova kenttäkatsomo
(vapaa iso alue Golden Circlen takana) tai
- istuva A-katsomo, katettu istuva pitkän sivun
katsomo (kallein lippukategoria)
•	Yksityinen iso Loungetila Olympiastadionilla
josta näkymät konserttialueelle ja suora käynti
kentälle sekä Golden Circleen
•	Oma yksityinen sisääntulo ja vastaanotto
Olympiastadionille & Loungeen
•	Stadionin maistuva kylmäbuffet nautitaan
Loungessa ennen konsertin alkua
•	Loungessa on pystypöytiä seurueille
(ei nimikoidut) sekä pieni ulkoterassi
•	Loungen omat baaripisteet palvelevat
tilaisuuden ajan
•	Loungen oma DJ luo tunnelmaa
ennen konserttia
•	Haloo Helsinki! -konsertin
Give Away -lahja vieraille
• Vartioidut eteispalvelut halukkaille
•	Lounge Hostit palveluksessanne
tilaisuuden ajan

•	Konserttiliput istuvasta katetusta
E-katsomosta lavan läheisyydessä
•	Upea Suomen Kansallisoopperan Päälämpiö
yksityiskäytössä ennen konserttia
- sijainti lähellä Olympiastadionia
•	Tasokas ja herkullinen buffetmenu
nautitaan ennen konserttia
•	Kuohuva tervehdys tilaisuuteen saavuttaessa
•	Nimikoidut yksityispöydät seurueille Oopperassa
•	Tunnelmasta Oopperassa vastaa illan DJ/esiintyjä
•	Halukkaille vartioidut eteispalvelut Oopperassa
•	Haloo Helsinki! -konsertin Give Away -lahja
vieraille
•	Oopperasta siirrytään kävellen Olympiastadionille
E-katsomoon
•	Haloo Helsinki! -konsertin tunnisteet
muistoksi illasta
•	Dinner & Show Hostit palveluksessanne
Oopperassa

Hinta 477,65€ sis. alv

Bistro Stadion menu
Lohisashimi, kurkku-omenasalaattia,
wasabimajoneesia
Limeshotti
Paahdettua ankanrintaa
- tumma soija-puolukkakastiketta
- kukkakaalipyrettä
- paksoita ja salottia
Suklaapaahtovanukas, vadelmaa,
merisuola-mantelicrumble
Kahvi/tee

Tilaukset ja tiedustelut
TMG Events Oy
09-68999800
myynti@tmgevents.ﬁ
www.tmgevents.ﬁ

Hinta 222,21€ sis. alv
Golden Circle, kenttäkatsomo
Hinta 209,81€ sis. alv
A-katsomo, istuva & katettu pitkä sivu
Hinta 188,84€ sis. alv
seisova kenttäkatsomo, ei rajattu alue

Lounge Stadion kylmäbuffet
Kesäperunasalaattia ja savustettua lohta
Sadonkorjuusalaattia
Salaatti Jukolan cheddarjuustosta
Punakaali-pähkinäsalaattia
Porkkana-lehtikaalisalaattia
Jogurttimoussea ja mehustettuja marjoja

Hinta 284,21€ sis. alv

Buffetmenu Oopperassa
Rene Barbier Brut Cava kuohuviini alkuun
Vuohenjuustoa, paahdettua kesäkurpitsaa, makeita
värikkäitä tomaatteja ja balsamico-hunajakastiketta
Tyrni -graavattua lohta, tillimajoneesia
sekä retiisi-coleslawta
Jokirapua, rapeaa lehtikaalia sekä Caesar-salaattia
Oopperan tapaan
Sitruunasilakkaa, luomu kananmunaa
sekä selleriremouladea
Kuusenkerkkä -glaseerattua kananpoikaa,
hiillostettua kukkakaalia, punajuuriohraa,
pikkelöityjä sieniä sekä Dijon-sinappikastiketta
Fenkolileipää sekä villiyrttivoita
Vadelma-herukka Pavlovaa sekä Oopperan hunajaa
Kahvi/tee
							

