
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.11. IFK-SaiPa 
Petoklubi on stadilaisten kohtaamispaikka. 

Oma tila rennoin pystypöydin runsaalla buffetilla. Erätauolla jälkiruoat sekä koko pelin ajan kahvi ja alkoholittomat juomat kuuluvat 
pakettiin.  

Petoklubilla kuulet ennakkotunnelmat matsista sekä mielenkiintoisia henkilöhaastatteluita.  
Istumapaikat ovat hyvät paikat C-puolelta. 
Kaksi henkeä petoklubille 170 € + alv 

 
20.11. IFK-Lukko 

Royal Club on HIFK:n otteluiden lippulaiva. 
Kulku tapahtuu omasta sisäänkäynnistä Royal Clubille, jossa oma pöytä on varattuna seurueelle koko illan.  

Buffet notkuu alku- sekä pääruokia ja ensimmäisellä erätauolla jälkiruokia.  
Paikat ovat hallin parhaat ja ennen matsia päästään fiilistelemään pelaajahaastatteluiden merkeissä. 

170 € + alv /henkilö  
 

25.11. IFK - Sport // 27.11. IFK- Jukurit 
Aitio IFK:n matsiin - Kiekkoelämys omalle porukalle! 

Saapuminen VIP-sisäänkäynnistä peliin ja loistava näkyvyys kaukaloon. 
Aitioissa on tilaa yhdessäoloon ja neuvonpitoon: aitio on käytettävissä 1,5 tuntia ennen pelin alkua, tarvittaessa aikaisemminkin. 

Haluamasi tarjoilut Restelin kautta: maukkaat lämpimät ruoat, street foodit tai jälkkärit. Aitioissa on A-oikeudet. 
Kokonaisuuteen kuuluu aitiovuokra sekä liput seurueelle. 

15 hengen aitio 1300 € + alv  
10 hengen aitio 1090 € + alv 

 
29.11. IFK- Kärpät 

Huom. Vain muutama paikka enää jäljellä Pre Game VIP-tilaisuuteen ja Petoklubille 
Pre Game VIP  

Brewer’s Streetillä tila ja seurueelle oma pöytä. Maukas buffetruokailu ennen ottelua jälkiruokineen.  
Paikat ovat C-puolelta yläkatsomon hyviltä paikoilta (F-katsomo).  

Ennen matsia otteluennakot IFK:lta sekä pelaajavierailu. Lisäksi jokaiselle vieraalle IFK-kaulahuivi. 
Erätauoilla mahdollisuus tilata pystypöytiin juomat seurueelle ennakkoon. 

115 € + alv / henkilö  
  

3.12. IFK-HPK  
Mario’s Club on rento italialainen hallin toisessa kerroksessa.  

Seurueella on oma pöytä koko pelin ajan ja loistava kolmen ruokalajin pöytiintarjoiltu illallinen odottaa vieraita. 
Ennakkotunnelmat saat kuulla suoraan  valmennukselta ja paikat hallissa ovat A-puolelta, E-katsomosta. 

 119 € + alv/henkilö  
 

5.12. Ilves 
Royal Club on HIFK:n otteluiden lippulaiva. 

Kulku tapahtuu omasta sisäänkäynnistä Royal Clubille, jossa oma pöytä on varattuna seurueelle koko illan.  
Buffet notkuu alku- sekä pääruokia ja ensimmäisellä erätauolla jälkiruokia.  

Paikat ovat hallin parhaat ja ennen matsia päästään fiilistelemään pelaajahaastatteluiden merkeissä. 
160 € + alv / henkilö   

 


