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VIP HSW Bistro  

Olympiastadion, Bistro Stadion 1.krs 
(avautuu n. 2,5 h ennen tapahtumaa klo 16.30)

•   tapahtumaliput istuvasta katetusta  
A-katsomosta erinomaisilta paikoilta  

•  uniikki ravintola Bistro Stadion  
yksityiskäytössä koko tapahtuman ajan,  
ravintolasta näkymä Stadionin kentälle

•  korkeatasoinen pöytiintarjoiltu 4-ruokalajin  
menu Bistro Stadionissa  

•  nimikoidut yksityispöydät seurueille  
ravintolassa 

•  pienehkö ulkoterassi Stadionin kentän  
puolella käytössä koko tapahtuman ajan

•  yksityinen VIP-sisäänkäynti ja vastaanotto  
Olympiastadionille 

•  eteispalvelut halukkaille tilaisuuden  
ajaksi VIP-ravintolassa

•  Stadion Sprint -tapahtuman  
Give Away -lahja vieraille  

•  Hiihtoliiton edustajan tervehdys  
ennen tapahtumaa

•  tapahtuman jälkeen pääsy  
Olympiastadionin A-suoralle seuraamaan 
Stadion Sprintin palkintojenjakoa ja  
nauttimaan livemusiikista

• VIP Bistro Stadion -tunnisteet 
•  VIP Hostit palveluksessanne  

tilaisuuden ajan 

Hinta 249 € + alv / vieras  
(302,40 € sis. alv / vieras) 

VIP HSW Private Lounge  

Olympiastadion, A-suoran Yksityiskabinetti 1940
(avautuu n. 2,5 h ennen tapahtumaa klo 16.30)

•  tapahtumaliput istuvasta katetusta  
A-katsomosta

•  Stadionin upea kabinetti 1940  
yksityiskäytössä koko tapahtuman ajan  
sekä hetken sen jälkeen

•  herkullinen Stadionin buffetmenu nautitaan 
ennen tapahtumaa kabinetissa

•  nimikoidut yksityispöydät seurueille  
kabinetissa (min. 6 hlöä oma pöytä)

•  kabinetissa oma baari ja tarjoilijat 
•  A-suoran oma pienehkö ulkoterassi  

Stadionin kentän puolella käytössä  
koko tapahtuman ajan

•  yksityinen VIP-sisäänkäynti ja  
vastaanotto Olympiastadionille

•  A-suoralla livemusiikkia sekä Hiihtoliiton  
tervehdys ennen tapahtumaa

•  A-suoralla iltaa isännöivät  
Sami ”Musti” Jauhojärvi sekä Peltsi Peltola

•  vartioidut eteispalvelut halukkaille  
tilaisuuden ajaksi 

•  tapahtuman jälkeen A-suoralla  
Stadion Sprintin palkintojen jako  
ja livemusiikkia

•  Stadion Sprint Give Away-lahja vieraille  
•  VIP Private Lounge -tunnisteet 
•  VIP Hostit palveluksessanne tilaisuuden ajan   

Hinta 199 € + alv / vieras  
(240,40 € sis. alv / vieras)

VIP HSW Lounge  

A-suoran Juoksurata, Olympiastadion, 1.krs     
(avautuu n. 2.5 tuntia ennen tapahtuman 
alkua klo 16.30)

•  tapahtumaliput istuvasta katetusta  
A-katsomosta

•  yksityinen iso Loungetila Olympiastadionilla 
käytössä koko tapahtuman ajan 

• Loungesta näkymä Stadionin kentälle
•  herkullinen Stadionin buffetmenu nautitaan 

ennen tapahtumaa 
•  Loungessa nimikoimattomia pystypöytiä 

seurueille sekä baaripisteitä 
•  oma pienehkö ulkoterassi Stadionin kentän 

puolella käytössä koko tapahtuman ajan
•  yksityinen VIP-sisäänkäynti ja vastaanotto 

Olympiastadionille
•  Loungessa livemusiikkia sekä Hiihtoliiton  

tervehdys ennen tapahtumaa
•  iltaa isännöivät Sami ”Musti” Jauhojärvi  

sekä Peltsi Peltola
•  vartioidut eteispalvelut halukkaille  

tilaisuuden ajaksi 
•  tapahtuman jälkeen A-suoralla Stadion 

Sprint palkintojen jako ja livemusiikkia
• Stadion Sprint Give Away-lahja vieraille  
• VIP HSW Lounge -tunnisteet 
•  VIP Hostit palveluksessanne  

tilaisuuden ajan   

Hinta 169 € + alv / vieras  
(203,20 € sis. alv / vieras)

Bistro menu  
Blini L

- graavilohta, raputartar, siianmäti,  
punasipuli, smetana

***
Maa-artisokkakeittoa L, G

***
Timjamivoissa paistettua poron ulkofileetä L, G

Suklaa-punaviinikastiketta
Karamellisoituja juureksia

Puikulaperunapyreetä
***

Paahdettu valkosuklaa-puolukkaleivos VL, G
Kahvi/tee

Private Lounge menu  
Granaattiomena-versosalaattia M, G

Rapusalaattia ja kirjolohenmätiä  
(yksittäinen annos) L, G

Gruyere-juustoa ja bataatti-kvinoasalaattia L,G
Savulohipiirakkaa L

***
Punaviinihärkäpataa L, G 

Timjamiriisiä M,G
***

Tummasuklaamoussea ja minttucramble  
(yksittäinen annos) L

Kabineteissa oma buffet ja baari sekä tarjoilijat 
( juomat pöytiin) 

Lounge menu  
Granaattiomena-versosalaattia M,G

Rapusalaattia ja kirjolohenmätiä (yksittäinen 
annos) L,G

Gruyere-juustoa ja bataatti-kvinoasalaattia L, G
Savulohipiirakkaa L

***
Punaviinihärkäpataa L, G

Timjamiriisiä M,G
***

Tummasuklaamoussea ja minttucramble  
(yksittäinen annos) L

Ke 22.3.2023, Olympiastadion  

Kysy myös  

yksityiskabinettia 

50–80 hlön 

ryhmälle!
Stadion Sprint 


