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VIP MESTARIT Dinner & Show            
Yksityisravintola, Vaasan Sähkö Areena (avautuu 2.5 h ennen konserttia) 
• konserttiliput parhailta paikoilta istuvasta A-alakatsomosta läheltä 

lavaa tai permannolta, joka on seisova ja numeroimaton
• katsomopaikoille suora kulku VIP-ravintolatilasta, permannolle ohjaus
• oma yksityinen sisäänkäynti Vaasan Sähkö Areenalle VIP-ravintolaan
• tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla konserttitervehdyksellä
• VIP-seurueilla omat nimikoidut pöydät VIP-ravintolassa illan ajan
• tasokas buffetillallinen nautitaan ennen konserttia
• VIP-ravintola palvelee tapahtuman ajan sekä hetken konsertin jälkeen
• konsertin väliaikatarjoilu valmiina pöydissä
• vartioidut eteispalvelut illan ajan
•  MESTARIT-konsertin VIP-tunnisteet muistoksi
• VIP-henkilökunta palveluksessanne koko tilaisuuden ajan

Hinta 199 € + alv / vieras (235,99 € sis. alv / vieras)
(istuva katsomo tai seisova permanto – tulee valita ennakkoon)

VIP MESTARIT LOUNGE                  
Yksityisravintolatila, Vaasan Sähkö Areena
(avautuu 45 min ennen konserttia)

•  konsertti seurataan ravintolasta pitkältä sivulta,  
josta suora näkymä lavalle 
(avonainen taso ravintolan päästä päähän ja baarituolit)

•  nimikoidut paikat seurueittain
•  tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla konserttitervehdyksellä
•  VIP-ravintolan yksityisbaari palvelee läpi konsertin
•  konsertin väliajalla väliaikatarjoilu
•  oma yksityinen sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto  

Vaasan Sähkö Areenalle
•  vartioidut eteispalvelut illan ajan
•  MESTARIT-konsertin VIP-tunnisteet muistoksi
•  VIP-henkilökunta palveluksessanne koko tilaisuuden ajan

Hinta 159 € + alv / vieras (187,65 € sis. alv / vieras)

Tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys
 

Väliaikatarjoilu pöytiin
Kahvi / tee

Konserttileivos, L

VIP MESTARIT BUFFET
Tilaisuuden alkuun kuohuva tervehdys 

Fetasalaatti, L G
Hedelmäinen savujuustosalaatti, L

Savuporo-rieskarulla, L
Marinoitu punasipuli, L G

Marinoidut oliivit, L G
Kylmäsavu lohimousse

Pikkelöidyt juurekset, L G
Talon salaattikastike, L G 

Karamellisoitu porsaan ulkofile, LG
Calvados-kastike, L G

Paahdettu timjamiperuna, L G 
Marja-valkosuklaamousse

Kahvi / tee 
Väliaikatarjoilu pöytiin

Konserttileivos, L
Kahvi / tee

PE 28/I0 VAASA VAASAN SÄHKÖ AREENA

warner music live ylpeänä esittää

ELLINOORA   KAIJA KOO   JENNI VARTIAINEN   VESALA
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