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LA 22/04 TURKU GATORADE CENTER

VIP CLUB MAYHEM DINNER & SHOW   

Business Club -ravintola, Gatorade Center  
(avautuu n. 2,5 h ennen konsertin alkua)  

• konserttiliput istuvasta A-katsomosta lähellä lavaa (kat.1) 
tai seisovalta permannolta (numeroimaton)

• yksityisravintola Business Club käytössänne konsertin ajan ja  
hetken konsertin päätyttyä (konsertissa ei ole väliaikaa)

• tasokas buffet nautitaan VIP Clubissa ennen konserttia
• nimikoidut yksityispöydät seurueille Vip Clubissa   
• oma VIP-sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto Business Clubille
• Mayhem Clubin DJ virittää tunnelmaa ennen konserttia 
• uniikki MAYHEM-kiertueen Give Away -lahja
• vartioidut eteispalvelut VIP-vieraille 
• Antti Tuisku Mayhem VIP -tunnisteet muistoksi
• VIP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan

Hinta: 229 € + alv / vieras (273,09 € sis. alv)  
istuva alakatsomo 

Hinta: 209 € + alv / vieras (250,84 € sis. alv)  
seisova numeroimaton permanto 

@ANT T I T U I S K UO F F I C I A L @AN T T I _ T U I S K U

Antti Tuisku Mayhem VIP CLUB Buffet
Vihersalaattia, kurkkua ja fenkolia (m, g)

Fior di latte mozzarellaa, kirsikkatomaattia, rucolaa ja basilikaöljyä (g)
Paahdettua myskikurpitsaa, fetaa ja pähkinää (l, g)

Maalaisleipää (l)
Hummusta (m, g), tuorejuustolevitettä (l, g)

 
Paahdettua lohta ja sitruuna-voikastiketta (l, g)

Paistettua maissikananrintaa ja timjamikastiketta (l, g)
Rosmariiniperunaa (m, g)

Kikherne-kasvispaistosta (m, g)
 

Valikoima kakkuja ja leivoksia
Kahvi ja tee

VIP MAYHEM LOUNGE K-18   
Business Club/Placido, Gatorade Center  
(aukeaa n. 1.5 h ennen konserttia) 
 
• MAYHEM konserttilippu istuvasta  

nousevasta alakatsomosta  
• VIP-sisäänkäynti ja vastaanotto VIP Loungeen   
• yksityinen ravintola CLUB  toimii  

Get Together Loungena ennen konserttia
• Loungessa on seurueille nimikoimattomia  

pöytäryhmiä – seurueet min 6 vierasta oma pöytä
• VIP Loungen DJ virittää tunnelmaa ennen konserttia
• uniikki MAYHEM-kiertueen Give Away -lahja   

• VIP MAYHEM hostit palvelevat tilaisuuden ajan
 

Hinta: 129 € + alv 
(149,10 sis. alv / vieras)


