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Lahti Ski Games 25.-27.2.2022
Salppurin kisat kokoavat maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn huiput Lahteen  

– luvassa on kattava kokonaisuus urheilua, viihdettä ja festaritunnelmaa!

SALPAUSSELKÄ VIP
POWERED BY SPATIUM               

Hiihtokansan karnevaaliriemua  
parhaimmillaan koet Salpausselkä VIPssä. 
Hiihtomonot kattoon ja talvirieha valloilleen! 
Pönötys on kaukana, kun nautitaan  
maukkaasta alppihenkisestä kisaruoasta
hapankaaleineen, tanssitaan riehakkaan 
LIVE-musiikin tahdissa ja kuunnellaan 
hiihtokansaa houkuttelevia haastatteluja. 
Salpausselkä VIPn loistava sijainti mäki- 
hyppytornin kainalossa mahdollistaa helpon
siirtymisen suoraan kisojen ytimeen.

Pakettiin sisältyy:
• Pääsy kisa-alueelle
• A-katsomoliput
• VIP-tilat käytössäsi koko päivän
• Rento VIP-menu
•  Musiikkia/juontaja vauhdittamassa 

kisapäivää
• Haastatteluita

Hinnat:

Lauantai 119 €/hlö + alv 

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Noudatamme kaikessa toiminnassamme yleisiä määräyksiä koskien kokoontumissääntöjä ja yleistä koronatilannetta.

LOUNGE                  
Hiihdon pääkatsomorakennuksen  
VIP Lounge on korkeatasoinen, mutta 
leppoisa tila täynnä mukavuuksia.
Kihelmöivä kisatunnelma on silti läsnä, sillä 
Loungesta näkyy suoraan hiihtostadionin 
loppusuoralle. Rauhallinen Lounge täyttyy 
kisojen aikaan DJ:n mukavan pehmeästä
musiikista sekä julkkis- ja urheilijavieraiden  
haastatteluista. Lounge on kuin tehty 
rennompaan oleskeluun ja korkeatasoiseen 
kisoista nautiskeluun shampanjan kera.

Pakettiin sisältyy:
• Pääsy kisa-alueelle
• A-katsomoliput
• Tilat käytössäsi koko päivän
•  Kisojen keittiömestarin loihtimaa buffet-

ruokaa tarjolla
• VIP Host
• DJ + loungemusiikki
•  Julkkis- ja urheilijavieraita sekä  

haastatteluja
• Champagne & Wisky Bar
• Ilmainen narikka

Hinnat:

Lauantai  289 €/hlö + alv

Sunnuntai 169 €/hlö + alv

PARTNER                      
Kisatohinan keskeisin paikka on Partner-VIP, 
jossa yritykset ja yksityiset kohtaavat 
toisensa rennoissa tunnelmissa. Tule 
keräämään kokemuksia menevän musiikin, 
kisabaarin, uusien verkostojen ja herkullisen 
buffet-kattauksen kautta. Partner-VIP on 
yritysten ehdoton kohtaamispaikka, jossa 
fiilis on uusille tuttavuuksille avoin.
Salppurin kisasydämen Partner-VIPistä 
pääsee ulkoterassille ja sisäkautta suoraan 
viereiseen after-ski-telttaan liikuttamaan 
monoja alppimusiikin tahtiin.

Pakettiin sisältyy:
• Pääsy kisa-alueelle
• A-katsomoliput
• Tilat käytössäsi koko päivän
• Buffet tarjoilu
• Baari
• Menevää musiikkia
• Julkkis ja urheilijavieraita

Hinnat:

Lauantai  199 €/hlö + alv

Sunnuntai 119 €/hlö + alv


