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Juha Tapio VIP K-18                   
Hotelli Ilves Ballroom, Tampere 
(avautuu n. 3h ennen konserttia)

• konserttiliput katetusta pääkatsomosta (A2) 
kallein lippukategoria  
tai seisova numeroimaton kenttäkatsomo

• tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys vieraille 
• kesäinen juhlabuffet nautitaan ennen konserttia 

Ballroomissa   
• juhlavat pyöreät Banquet-pöydät joista  

paikkavaraus seurueille:  
(min. 6 hengen seurueille oma pöytä)  

• Ballroomin oma DJ vie meidät kohti  
konserttitunnelmia   

• konsertin VIP-tunnisteet ja uniikki konserttilahja 
muistoksi

• siirtyminen kävellen konserttiin  
Ratinan Stadionille (n. 10min)

• vartioidut eteispalvelut ravintolassa     
• VIP-tiimi palveluksessanne tilaisuuden ajan 

Hinta 219€ + alv / vieras /  
pääkatsomo katettu (k-18)
Hinta 189€ + alv / vieras/  
numeroimaton seisova kenttäkatsomo 

Kuohuviini
***

Vihreää salaattia ja pikkelöityjä juureksia 
Metsäsienisalaattia 
Punajuurisalaattia 

Graavilohta ja sinappidressing
Kylmäsavu-poromoussea, maalaisleipää

***
Paistettua kuhaa ja tillivoisulaa

paahdettuja uusia perunoita
***

Leipä valikoima ja voita
***

Sesongin marjapaistos ja vaniljakastiketta
Kahvi / tee

Juha Tapio Lounge K-18                            
Hotelli Ilves Night Club, Tampere 
(avautuu n. 3h ennen konserttia)

• konserttiliput katetusta pääkatsomosta (A2) 
kallein lippukategoria  
tai seisova numeroimaton kenttäkatsomo

• tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys vieraille 
• Loungen tunnelmasta vastaa oma DJ ja   

erillinen Juha Tapio karaoke -corner    
• konsertin Lounge-tunnisteet ja uniikki  

konserttilahja muistoksi
• Loungessa baaripisteitä, pöytäryhmiä ja  

pystypöytiä  
• siirtyminen kävellen konserttiin  

Ratinan Stadionille (n.10min)
• vartioidut eteispalvelut      
• VIP-tiimi palveluksessanne tilaisuuden ajan 

Hinta 149€ + alv / vieras /  
pääkatsomo katettu (k-18) 

Hinta 129€ + alv / vieras/  
numeroimaton seisova kenttäkatsomo

Juha Tapio  
VIP Helsinki & Show                   
Ravintola Teatteri, Grilli, Helsinki 
(noin klo 13.30 alkaen, konsertti klo 20)  

• konserttiliput katetusta pääkatsomosta (A2) 
kallein lippukategoria

• ravintola Teatterin Grilli yksityiskäytössä 
• tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys vieraille  
• tasokas Ravintola Teatterin 3-ruokalajin  

pöytiintarjoiltu menu 
• nimikoidut ravintolapöydät seurueille  
• konsertin VIP-tunnisteet ja uniikki konserttilahja 

muistoksi
• yhteiskuljetus konserttiin korkeatasoisilla  

Premium-busseilla meno/paluu.  
Busseissa esim. lisäjalkatilaa, kattoikkunat ja 
mukavat istuimet

• kuljetuksen aikana virvoketarjoilua ja paluussa 
myös kevyt yöpala  

• VIP-tiimi palveluksessanne tilaisuuden ajan  
(myös kuljetukset)

Hinta 259 € + alv/vieras (k-18)

Chef´s menu
Ravintola Teatterin kuohuva tervehdys

***
Härkätartar grillatulla maalaisleivällä

***
Grillattua siikaa ja sitrusrisottoa

***
Marjakimara ja Cointreaulla maustettua  

vaniljakermaa
Kahvi/tee


