VIP 1973

VIP Pitkä ihana leikki

VIP Superpallo Lounge

Helsingin Jäähalli, Royal Club
(avautuu n. 2,5 h ennen konserttia)

Helsingin Jäähalli, Ravintola Mario’s, 2. krs
(avautuu n. 2,5 h ennen konserttia)

Helsingin Jäähalli, Petoklubi
(avautuu n. 2 h ennen konserttia)

• konserttiliput istuvasta katsomosta
(pitkä sivu) lavan läheisyydestä
• laadukas buffetruokailu ennen
konserttia VIP-ravintolassa
• nimikoidut yksityispöydät seurueille
VIP-ravintolassa illan ajan
• DJ virittää juhlatunnelmaan ennen konserttia
• yksityisravintola Royal Club palvelee myös
konsertin ajan sekä hetken sen jälkeen
• oma erillinen VIP-sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto
• vartioidut eteispalvelut
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aijaOVilkkumaa
• VIP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan

• k onserttiliput istuvasta katsomosta
ravintolan läheisyydestä (pitkä sivu, 1.krs)
• y ksityisravintola Mario’s käytössänne
koko konsertin ajan ja hetken sen jälkeen
• p öytiintarjoiltu italialaisteemainen illallinen
ennen konserttia
• n imikoidut yksityispöydät seurueille
VIP-ravintolassa illan ajan
• o ma erillinen VIP-sisäänkäynti
ja VIP-vastaanotto
• v artioidut eteispalvelut
• u niikki konsertin Give Away -lahja
•M
 aija Vilkkumaa-konsertin
VIP-tunnisteet muistoksi
• V IP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan

• konserttiliput istuvasta nousevasta
katsomosta pitkältä sivulta lähellä lavaa
tai seisovasta permannosta
(permanto numeroimaton ja
takaosassa rajattu anniskelualue)
• VIP-tila palvelee läpi konsertin
ja hetken sen jälkeen
• VIP Loungessa pystypöytiä ja baaripisteitä
• nimikoidut pystypöydät min. 8 hlön seurueille
• VIP Loungen livebändi virittää juhlatunnelmaan
• oma VIP-sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto
• vartioidut eteispalvelut
• uniikki konsertin Give Away -lahja
• Maija Vilkkumaa -konsertin
VIP-tunnisteet muistoksi
• VIP Hostit palvelevat tilaisuuden ajan

Hinta: 229 € + alv / vieras (273,79 € sis. alv)

VIP 1973 MENU
Caesar salaattia L, G
Katkarapuskagen lasissa M, G
Burrata mozzarellaa ja basilikaöljyä L, G
Paahdettua puna- ja keltajuurta & aurakreemiä L, G
Focaccia leipää M
Härän paahtofilee ja viherpippurikastiketta L, G
Valkosipuliperunoita L, G
Kantarellilasagnea L
Klassinen pannacotta ja mustikkapyrettä L, G
Kahvi / tee

Tilaukset ja tiedustelut
TMG Events Oy
09-68999800
myynti@tmgevents.ﬁ
www.tmgevents.ﬁ

Hinta: 219 € + alv / vieras (261,39 € sis. alv)

VIP PITKÄ IHANA LEIKKI MENU
Burrata mozzarellaa,
rapeaa Parman kinkkua ja basilikaa L,G
Focaccia leipää L
Miedosti savustettua kirjolohta, Risotto Milanesea
ja artisokan lastuja L,G
Klassinen pannacotta ja mustikkapyrettä L,G
Kahvi/ tee

Hinta: 129 € + alv / istuva katsomo 			
(149,79 € sis. alv)



119 € + alv / seisova permanto
(139,30 € sis. alv)

