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VIPIN VIPIN VIPPI 
Olympiastadion, Cafe Bistro 1.krs 
(avautuu n. 2.5h ennen konserttia)

•  konserttiliput istuvasta katetusta A-katsomosta  
lavan läheisyydessä  

•  uniikki Cafe Bistro yksityiskäytössä ja sijainti  
Stadikan ytimessä 

•  korkeatasoinen pöytiintarjoiltu 4-ruokalajin  
menu Cafe Bistrossa

•  nimikoidut yksityispöydät seurueille 
Cafe Bistrossa  

•  Apulanta 30v konsertin Give Away-lahja vieraille  
•  ravintolasta näkymä konserttialueelle ja  

pienehkö ulkoterassi 
•  yksityinen VIP- sisäänkäynti ja vastaanotto  

Olympiastadionille ja Cafe Bistroon
•  vartioidut eteispalvelut halukkaille 
•  Cafe Bistro palvelee vielä hetken  

konsertin jälkeen 
•  Apulanta 30v -konsertin tunnisteet muistoksi
•  Vip Hostit palveluksessanne tilaisuuden ajan 

Hinta 349€ + alv / vieras 

VIPPI
Yksityistilat, Olympiastadion, 1.krs     
(avautuu n.3.5 tuntia ennen konsertin alkua)

•  Apulanta 30v - konserttiliput valinnaisesti: 
 - Golden Circle (lavan edessä rajattu seisova katsomoalue) 
 -  seisova kenttäkatsomo (vapaa iso alue Golden Circle takana)  
 -  istuva A-katsomo, katettu istuva pitkän sivun katsomo (keskiosa)   
•  yksityinen iso Loungetila Olympiastadionilla josta näkymät  

konserttialueelle ja suora käynti kentälle- sekä Golden Circleen   
•  Loungessa on myös pieni ulkoterassialue
•  Loungessa ruokailu pystypöydissä ja riittävästi baaripisteitä 
•  Fuusiobuffet nautitaan Loungessa ennen konsertin alkua  
•  Loungen oma DJ viihdyttää ennen keikan alkua    
•  Apulanta 30v konsertin Give Away-lahja vieraille 
•  oma yksityinen sisääntulo ja vastaanotto Olympiastadionille & 

Loungeen
•  vartioidut eteispalvelut halukkaille   
•  Apulanta 30v -konsertin tunnisteet muistoksi
• Vip Hostit palveluksessanne tilaisuuden ajan 

Hinta 189€ + alv / vieras/ Golden Circle, kenttäkatsomo   
Hinta 179€ + alv / vieras/ A-katsomo, istuva & katettu pitkä sivu  
Hinta 159€ + alv / vieras/ seisova kenttäkatsomo, ei rajattu alue  

VIPIN PÄÄLLÄ VIPPI
Ravintola Carelia, Mannerheimintie 56
(avautuu n.3 tuntia ennen konsertin alkua) 

•  konserttiliput istuvasta katetusta  
E-katsomosta lavan läheisyydessä 

•  tunnelmallinen ja tasokas  
Ravintola Carelia yksityiskäytössä -  
sijainti lähellä Olympistadionia 

•   tasokas pöytiintarjoiltu ranskalais- 
henkinen menu ja kupliva tervehdys  
tilaisuuden alkuun 

•  nimikoidut yksityispöydät seurueille  
Careliassa 

•  Apulanta 30v konsertin Give Away-lahja  
vieraille 

•  ravintolasta siirrytään kävellen  
Olympiastadionille  E-katsomoon 

•  Apulanta 30v -konsertin tunnisteet  
muistoksi

•  Vip Hostit palveluksessanne  
Ravintola Careliassa  

Hinta 249€ + alv / vieras  
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