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BELIEVE VIP Deluxe  
Dinner & Show        
Uros Live Areena, tapahtumaravintola
(avautuu n. 2.5h ennen konserttia)

• konserttiliput istuvan permannon etuosasta (kat 1)
 lavan edestä tai tai permannon keskilohkosta (kat 2)
• tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys vieraille 
• korkeatasoinen pöytiintarjoiltu 4-ruokalajin menu 
 ennen konserttia tapahtumaravintolassa  
• nimikoidut pöydät seurueille ravintolassa 
• elävää musiikkia VIP Deluxessa ennen konserttia 
• yksityinen VIP-tila lähellä permantoa johon erillinen 
 sisäänkäynti Uros Live Arenalla  
• VIP-tila palvelee myös konsertin väliajalla 
 (väliaikatarjoilu) ja hetken konsertin jälkeen   
• vartioidut eteispalvelut VIP Deluxessa   
• Believe World Tour-konsertin tunnisteet muistoksi
• Deluxe Dinner & Shown VIP-tiimi palveluksessanne  
 tilaisuuden ajan 

Hinta 449€ + alv / vieras / permanto etuosa (rivit 1-8)

Hinta 399€ + alv / vieras/ permanto keskiosa 

BELIEVE VIP  
Buffet & Show     
Uros Live Areena, 6.krs VIP-tila
(avautuu n. 2.5h ennen konserttia)

•  konserttiliput yläkatsomon (5krs) pitkänsivun  
keskilohkosta

• tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys vieraille 
• tasokas buffetmenu ennen konserttia VIP-tilassa  
• nimikoidut pöydät seurueille VIP-tilassa 
•  elävää musiikkia VIP Buffet & Show-tilaisuudessa 

ennen konserttia 
•  yksityinen VIP-tila upeilla näkymillä Tampereen  

maisemiin
• VIP-tilasta siirtyminen katsomoon kerrosta alemmas  
•  VIP-tila palvelee myös konsertin väliajalla  

(väliaikatarjoilu) ja hetken konsertin jälkeen   
•  vartioidut eteispalvelut VIP Buffet & Show 

-tilaisuudessa    
•  Believe World Tour-konsertin tunnisteet muistoksi
•  Buffet & Shown VIP-tiimi palveluksessanne  

tilaisuuden ajan 

Hinta 299€ + alv / vieras 

BELIEVE Premium  
Helsinki & Show       
Ravintola Teatteri, Grilli  
(noin klo 13.30 alkaen, konsertti klo 19)  

•  konserttiliput alakatsomon keskilohkosta pitkältä 
sivulta 

•  kokoontuminen Ravintola Teatterin Kellobaarissa  
josta siirtyminen omiin nimikoituihin pöytiin  
Grillin puolelle 

•  tasokas Ravintola Teatterin 3-ruokalajin  
pöytiintarjoilu menu  

•  yhteiskuljetus konserttiin laadukkailla  
Premium-busseilla meno/paluu 

•  kuljetuksen aikana virvoketarjoilua ja  
paluussa myös kevyt yöpala 

•  vartioidut eteispalvelut niin Ravintola Teatterissa  
kuin Uros Live Areenalla 

•  Believe World Tour-konsertin tunnisteet muistoksi
•  Premium Helsinki & Show VIP-tiimi palvelee 

tilaisuuden ajan (myös kuljetukset) 

Hinta 329€ + alv / vieras 


