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VIP MESTARIT DinnerBuffet & Show            
Business Club, sisääntulokerros 2, Gatorade Center
(avautuu 2.5 h ennen konserttia)
 
• konserttiliput parhailta paikoilta  

istuvasta A-alakatsomosta lähellä lavaa  
tai permannolta, joka on seisova ja numeroimaton

• oma yksityinen sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto  
Gatorade Centeriin

• tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla  
konserttitervehdyksellä

• tasokas buffetillallinen nautitaan ennen konserttia  
ja väliajalla väliaikatarjoilu

• VIP-seurueilla omat nimikoidut pöydät  
Business Clubilla illan ajan

• live-esiintyjä luo tunnelmaa VIP-ravintolassa ennen konserttia
• lyhyt siirtymä ravintolasta alakatsomoon (kerros ylöspäin)  

ja permannolle suora kulku
• konsertin väliaikatarjoilu valmiina pöydissä 
• vartioidut eteispalvelut illan ajan
• VIP-ravintola palvelee tapahtuman ajan ja  

hetken ”jatkot” konsertin jälkeen
• MESTARIT-konsertin VIP-tunnisteet muistoksi
• VIP-henkilökunta palveluksessanne koko tilaisuuden ajan 

Hinta 229 € + alv / istuva A-alakatsomo (273,19 € sis. alv / vieras)

Hinta 209 € + alv / seisova permanto (249,65 € sis. alv / vieras)

VIP MESTARIT BUFFET
Napolin salamia ja paahdettua paprikaa (l,g)
Prociutto-kinkkua ja cantaloupe-melonia (l,g)

Fior di latte mozzarellaa, tomaattia ja basilikaa (g)
Marinoitua latva-artisokkaa,
oliiveja ja valkosipulia (l,g)

Maalaisleipää ja hapanvoita (l)
***

Maissikananrintaa ja timjamikastiketta (l,g)
Yrttiperunaa (l,g)

Paahdettua Lohta ja sitrus-voikastiketta (l,g)
Kasvis-valkopapupaistos (l,g)

***
Kakkubuffet

Kahvi/Tee 
Väliaikatarjoilu pöydissä:

Kahvi / tee & Petitfours

VIP MESTARIT SkyBuffet & Show               
Sky Bar 5.krs., Gatorade Center
(avautuu 2.5 h ennen konserttia)

• konserttiliput istuvasta yläkatsomosta (ravintolakerros), 
läheltä lavaa (E3)

• tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla  
konserttitervehdyksellä

• oma yksityinen sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto,  
josta siirtyminen yksityiseen VIP-tilaan (5.krs)

• tasokas buffetmenu nautitaan ennen konserttia VIP-tilassa
• VIP-seurueilla omat nimikoidut pöydät ravintolassa illan ajan
• konsertin väliajalla tarjoilu valmiina pöydissä
• vartioidut eteispalvelut illan ajan 
• illan jatkopaikkana kaikkia VIP-vieraita palvelee  

Business Club (sisääntulokerros)
• MESTARIT-konsertin vip-tunnisteet muistoksi
• VIP-henkilökunta palveluksessanne koko tilaisuuden ajan

Hinta 179 € + alv / vieras (213,71 € sis. alv / vieras)

BUFFETMENU
Napolin salamia ja paahdettua paprikaa (l,g)
Prociutto-kinkkua ja cantaloupe-melonia (l,g)

Fior di latte mozzarellaa, tomaattia ja basilikaa (g)
Marinoitua latva-artisokkaa,
oliiveja ja valkosipulia (l,g)

Maalaisleipää ja hapanvoita (l)
 

Maissikananrintaa ja timjamikastiketta (l,g)
Yrttiperunaa (l,g)

Kasvis-valkopapupaistos (l,g)
 

Mustikkaleivos
Kahvi/Tee

 
Väliaikatarjoilu pöydissä:

Kahvi / tee & Petitfours

MESTARIT Lounge                  
Placido-ravintola, sisääntulokerros, Gatorade Center
(avautuu 1.5 h ennen konserttia)

•  permannolta, joka on seisova ja numeroimaton
• ravintolatilasta suora kulku permannolle ja takaisin
• tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla  

konserttitervehdyksellä
• oma yksityinen sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto 

Gatorade Centerillä
• Loungessa pystypöytäryhmiä
• vartioidut eteispalvelut ja Placido-ravintola  

palvelee illan ajan
• konsertin väliajalla kahvi/tee ja Petit Fours -tarjoilu  

ja baari palvelee
• illan jatkopaikkana kaikkia VIP-vieraita palvelee  

Business Club, joka Loungen vieressä
• MESTARIT-konsertin vip-tunnisteet muistoksi
• VIP-henkilökunta palveluksessanne koko  

tilaisuuden ajan

Hinta 149 € + alv / vieras (175,25 € sis. alv / vieras)
 

LA 29/I0 TURKU GATORADE CENTER

warner music live ylpeänä esittää

ELLINOORA   KAIJA KOO   JENNI VARTIAINEN   VESALA

yhteistyössä

Alateksti
1234 5678
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