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ITALIA - SUOMI 
EM-karsintaottelu  
22.-24.3.2019  
Udine

Premium Helsinki & Match  
(lähtö noin 3 tuntia ennen ottelun alkua)

• otteluliput katetusta pääkatsomosta  
Ratinalla 

• korkeatasoiset Premium bussit meno/paluu
• kuljetuksen aikana pikkupurtava  

ateria (kylmä) ja virvoketarjoilua &
   paluumatkalla iltapala  
• ottelun puoliajalla pääkatsomon takana on 

runsaasti palvelupisteitä jotka palvelevat
•Palloliiton ottelulahja 
• ottelun virallinen käsiohjelma ja tunnisteet 

muistoksi
• TMG Events tiimi palvelee koko tilaisuuden 

ajan
• jatkopaikkana Apollo Live Club jonne sisään-

pääsy  

Hinta  249 € + alv 24% / vieras              

Dinner Helsinki & Match   
Ravintola Töölönranta    
(n. 5 tuntia ennen ottelun alkua)

• otteluliput katetusta pääkatsomosta  
Ratinalla 

•tasokas teemallinen buffet Töölönrannassa
•nimikoidut pöydät seurueille Töölönrannassa
• yhteiskuljetus otteluun Premium-busseilla 

meno/paluu 
• kuljetuksen aikana virvoketarjoilua ja 

paluussa  
myös kevyt yöpala

• ottelun puoliajalla pääkatsomon takana on 
runsaasti palvelupisteitä jotka palvelevat

•Palloliiton ottelulahja 
• ottelun virallinen käsiohjelma ja tunnisteet 

muistoksi
• TMG Events tiimi palvelee koko tilaisuuden 

ajan
• jatkopaikkana Apollo Live Club jonne  

sisäänpääsy  

 Hinta   279 € + alv 24% / vieras                        
             

Cruise & Match VIP
Laukontori, Tampere  
(M/S Silver Sky lähtee n. 3h ennen ottelua) 

• otteluliput katetusta pääkatsomosta  
Ratinalla     

•nimikoidut pöydät seurueille laivalla   
• kupliva tervetuloyllätys vieraille tilaisuuden 

alkuun 
•tasokas teemallinen buffet risteilyllä 
•Palloliiton asiantuntija risteilyillä mukana  
• siirtyminen kävellen Stadionille ottelua 

seuraamaan      
•Palloliiton ottelulahja vieraille 
• ottelun virallinen käsiohjelma ja  

vip- tunnisteet 
•  Vip-henkilökunta palvelee risteilyn aikana 
• M/S Silver Sky palvelee Ratinan kupeessa 

koko ottelun ajan
 

Hinta    249 € + alv 24% / vieras  
 

EURO2020-KARSINNAT ALKAA, LÄHDE KANNUSTAMAAN HUUHKAJAT KISOIHIN!  

Räätälöidyt  
paketit ryhmille!                                                                    
Kokous & Game!

Helsingistä starttaaville seurueille suosittelemme  
lämpimästi Premium Helsinki & Match -paketti- 
amme jossa matkaamme Tampereelle edustavissa  
korkeatasoisissa Premium-busseissa joissa mm. 
lasikatot, nahkaistuimet ja riittävästi jalkatilaa. 
Nautimme herkullisen pikkupurtava-aterian  
matkan aikana virvoketarjoilun kera. Huuhkajien 
ottelu seurataan Ratinalla katetusta pääkatsomosta. 
Ottelun jälkeen lähdemme takaisin Helsinkiin 
ja tarjoilemme pienen yöpalan virvokkeiden kera. 
Halukkaat voivat jatkaa lauantai-iltaa vielä  
Apollo Live Clubille!     

Helsingistä starttaaville seurueille suosittelemme 
myös Dinner Helsinki & Match -pakettiamme joka 
käynnistyy viihtyisässä Ravintola Töölönrannassa. 
Seurueille on omat nimikoidut pöydät ja tarjolla on 
pari kabinettiakin nopeimmille! Korkeatasoinen  
buffet syödään omaan tahtiin jonka jälkeen läh-
demme Premium busseilla kohti Tamperetta ja  
Ratinaa. Huuhkajien ottelu seurataan Ratinalla  
katetusta pääkatsomosta. Ottelun jälkeen läh-
demme takaisin Helsinkiin ja tarjoilemme pienen 
yöpalan virvokkeiden kera. Halukkaat voivat jatkaa 
lauantai-iltaa vielä Apollo Live Clubille!

Tampereella lähdetään Ratinan Stadionin läheisyy- 
destä viihtyisälle risteilylle ennen ottelua. Risteily- 
laivassa palvelu pelaa omiin nimikoituihin pöytiin ja 
risteilyn aikana nautitaan herkullinen buffetmenu. 
Paikalla on myös Palloliiton asiantuntija kertomassa 
tunnelmista ennen peliä. Yksityinen risteilylaiva joka 
tuo vieraat aivan Ratinan kupeeseen on koko ottelun 
ajan teidän yksityisravintolanne. Ottelu seurataan 
katetusta pääkatsomosta.


