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HALOO VIP Bistro Stadion             
Olympiastadion, Bistro Stadion 1.krs 
(avautuu n. 2.5 tuntia ennen konserttia)

•  Konserttiliput istuvasta katetusta  
A-katsomosta lavan läheisyydessä  

•  Uniikki Bistro Stadion yksityiskäytössä,  
sijainti paraatipaikalla Stadionilla  

•  Korkeatasoinen pöytiintarjoiltu  
4-ruokalajin menu Bistro Stadionissa  

•  Nimikoidut yksityispöydät seurueille  
ravintolassa 

•  Ravintolasta näkymä konserttialueelle  
ja pienehkö ulkoterassi 

•  Yksityinen Vip-sisäänkäynti ja vastaanotto  
Olympiastadionille ja Bistro Stadioniin

•  Vartioidut eteispalvelut halukkaille  
tilaisuuden ajaksi 

•  Haloo Helsinki! -konsertin  
Give Away -lahja vieraille  

•  Bistro Stadion palvelee konsertin ajan 
ja hetken sen jälkeen 

•  Haloo Helsinki! -konsertin tunnisteet  
muistoksi illasta 

•  Vip Hostit palveluksessanne  
tilaisuuden ajan 

Hinta 395€ + alv / vieras 

Bistro Stadion menu
 Lohisashimi, kurkku-omenasalaattia,  
 wasabimajoneesia
 Limeshotti
 
 Paahdettua ankanrintaa
 - tumma soija-puolukkakastiketta
 - kukkakaalipyrettä
 - paksoita ja salottia
 
 Suklaapaahtovanukas, vadelmaa,  
 merisuola-mantelicrumble
 Kahvi/tee 

HALOO VIP Etkot  
Lounge Stadion
Juoksurata, Olympiastadion, 1.krs     
(avautuu n. 3.5 tuntia ennen konsertin alkua)

•  Haloo Helsinki! -konserttiliput valinnaisesti: 
 -  Golden Circle (lavan edessä rajattu  

seisova katsomoalue) tai
 -  seisova kenttäkatsomo  

(vapaa iso alue Golden Circlen takana) tai
 -  istuva A-katsomo, katettu istuva pitkän sivun 

katsomo (kallein lippukategoria)
•  Yksityinen iso Loungetila Olympiastadionilla 

josta näkymät konserttialueelle ja suora käynti 
kentälle sekä Golden Circleen   

•  Oma yksityinen sisääntulo ja vastaanotto  
Olympiastadionille & Loungeen

•  Stadionin maistuva kylmäbuffet nautitaan  
Loungessa ennen konsertin alkua  

•  Loungessa on pystypöytiä seurueille  
(ei nimikoidut) sekä pieni ulkoterassi 

•  Loungen omat baaripisteet palvelevat  
tilaisuuden ajan  

•  Loungen oma DJ luo tunnelmaa  
ennen konserttia     

•  Haloo Helsinki! -konsertin  
Give Away -lahja vieraille 

• Vartioidut eteispalvelut halukkaille   
•  Lounge 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  

Lounge Stadion kylmäbuffet
 Kesäperunasalaattia ja savustettua lohta
 Sadonkorjuusalaattia
 Salaatti Jukolan cheddarjuustosta
 Punakaali-pähkinäsalaattia
 Porkkana-lehtikaalisalaattia
 Jogurttimoussea ja mehustettuja marjoja

HALOO VIP  
Private Lounge Stadion              
Olympiastadion, Yksityiskabinetit 1940 & 1952
(avautuu n. 2.5 h ennen konserttia)

•   Konserttiliput istuvasta katetusta A-katsomosta  
lavan läheisyydessä  

•   Stadionin upeat isot kabinetit 1940 & 1950  
yksityiskäytössä 

•  Herkullinen Stadionin kylmäbuffetmenu ennen  
konserttia kabinetissa

•   Nimikoidut yksityispöydät seurueille kabineteissa  
(pöydät normaalia kapeammat)

•   Kabineteissa oma baari ja tarjoilijat 
•   Kabineteista näkymä Loungeen ja sieltä  

konserttialueelle 
•  Vip-vierailla oma pienehkö ulkoterassi 
•   Yksityinen Vip- sisäänkäynti ja vastaanotto  

Olympiastadionille 
•   Vartioidut eteispalvelut halukkaille  

tilaisuuden ajaksi 
•   Haloo Helsinki! - konsertin Give Away-lahja  

vieraille  
•   Loungealue ja kabinetit palvelevat myös  

konsertin ajan ja hetken sen jälkeen 
•   Haloo Helsinki!-konsertin tunnisteet  

muistoksi illasta 
•   Vip Hostit palveluksessanne tilaisuuden ajan 

Hinta 259€ + alv / vieras
(suosittelemme pakettia min 4-hengen seurueille)

Private Lounge Stadion  
kylmäbuffet
 Kesäperunasalaattia ja savustettua lohta
 Sadonkorjuusalaattia
 Salaatti Jukolan cheddarjuustosta
 Punakaali-pähkinäsalaattia
 Porkkana-lehtikaalisalaattia
 Jogurttimoussea ja mehustettuja marjoja

 


