
VIP HIGHER Eventum Dinner & Show              
Eventum-ravintola, Nokia Arena (avautuu n. 2.5 h ennen konserttia)

• konserttiliput valintasi mukaan, konserttipaikoille  
siirtyminen suoraan ravintolasta: 

 - parhaat istuvat permantopaikat lavan edestä 
 -  istuva nouseva alakatsomo lähellä lavaa  

(anniskelukatsomo k-18)   
• VIP-vieraiden oma vastaanotto Nokia Arenan pääovista  

ja pöytiinohjaus ravintolaan  
• tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla konserttitervehdyksellä 
• VIP-seurueilla oma nimikoitu ravintolapöytä Eventumissa illan ajan  
• tasokas buffetmenu nautitaan ennen konserttia  
• Vip-ravintolassa Higher Tour DJ vastaa tunnelmasta illan aikana  
• kulku konserttikatsomoon suoraan ravintolasta (lyhyt siirtymä)
• vartioidut eteispalvelut illan ajan 
• Vip-ravintola palvelee läpi illan ja vielä hetken konsertin jälkeen
• MICHAEL BUBLE-konsertin VIP-tunnisteet muistoksi illasta
• VIP Higher Tour Hostit palvelevat tilaisuuden ajan 

Hinta 459 € + alv / vieras  
(540,20 € sis. alv / vieras) permanto parhaat etuosa

Hinta 379 € + alv / vieras  
(447,69 € sis. alv / vieras) k-18 anniskelukatsomoo 

VIP HIGHER EVENTUM BUFFET              
Alkuun kuohuviinitarjoilu

Vihreää versosalaattia ja passionvinaigrettea M, G
Katkarapucocktail lasista ja marinoitua mangoa M, G

Talonpojan munakasta ja Romesco -kastiketta L, G
Ankkarilletteä, briossia ja omenaa L

Briejuustoa ja hillottuja hapankirsikoita VL, G
  

Grillattua merilohta, Yuzu-kastiketta ja sitruunaista rucolasalaattia M, G
Parmesanperunoita ja paahdettua broccolinia L, G

Tomaatilla täytettyä fagottini-pastaa ja munakoisocaponataa
Paistettuja herkkusieniä ja Pistou -kastiketta VL

 
Macaroonseja ja Key Lime -piiraita L

Pieniä suklaabrowniepaloja ja marjamelbaa L, G
Kahvia ja teetä

 

Aitiomenut vahvistuvat 
lähempänä tapahtumaa

VIP HIGHER SKYLOUNGE BUFFET              
Alkuun kuohuviinitarjoilu

Cesar-salaattia ja lämminsavulohta L, G
Ruis-valkosipulikrutonkeja M

Panzanella -salaattia, talvikurpitsaa ja fetajuustoa L
Välimeren perunasalaattia, oliiveja ja kaprista M, G

Punajuurifocacciaa ja hernehummusta M
 

Paahdettua maalaiskanan reisipaistia ja Cremolata-kastiketta M, G
Fagottini-tuorepastaa ja muhennettua pinaattia Marinara L

 
Pieniä kermacroissantteja ja hedelmämarmeladeja L

Kahvia ja teetä 

VIP HIGHER SkyLounge Buffet & Show K-18    

Sky Lounge 6.krs, Nokia Arena(avautuu 2.5 h ennen konserttia)

• konserttiliput yläkatsomosta pitkältä sivulta,  
anniskelukatsomo K-18 (5.krs)

• VIP-vieraiden oma vastaanotto Nokia Arenalla, ohjaus hisseille ja 
SkyLoungeen (6.krs)

• tilaisuus käynnistyy juhlavasti kuohuvalla konserttitervehdyksellä  
• seurueille oma nimikoitu pöytä illan ajan VIP-tilassa  
• tasokas buffetmenu nautitaan ennen konserttia Sky Loungessa  
• vartioidut eteispalvelut illan ajan 
• Vip-tila palvelee illan ajan sekä hetken konsertin jälkeen
• MICHAEL BUBLE -konsertin VIP-tunnisteet muistoksi illasta
• VIP Higher Tour Hostit palvelevat tilaisuuden ajan  

Hinta 269 € + alv / vieras (317,65 € sis. alv / vieras)

VIP HIGHER  
yksityisaitio & Show                  
Nokia Arena, yksityisaitio
(aitiot avautuvat n. 2 h  
ennen konserttia) 

• yksityinen edustusaitio  
Nokia Arenalla sis. 10 VIP-vierasta

• konsertti seurataan omasta  
yksityisaitiosta  

• VIP-sisäänkäynti ja VIP-vastaanotto  
& ohjaus aitioon 

• yksityisaitio avautuu n. 2 h  
ennen konsertin alkua 

• tilaisuus käynnistyy juhlavasti  
kuohuvalla konserttitervehdyksellä  

• laadukas aitiobuffet nautitaan  
aitiossa ennen konsertin alkua

• VIP Higher Tour Hostit  
palvelevat tilaisuuden ajan  

• MICHAEL BUBLE –konsertin  
VIP-tunnisteet muistoksi

Hinta: 5500 € + alv  
(6648,77 € sis alv)
(sis aitio, 10 vierasta  
konserttiliput, buffetruoka)
(lisäpaketit (max.5 hlöä):  
380 € + alv / hlö
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