VIP-pa ketit

Alueka rtta

Tilausehdot:
Lipuille on mahdollista tehdä alustava, kuluton varaus määräajaksi, jonka jälkeen
tilaus vahvistetaan myyjän kanssa sovittuna ajankohtana. Vahvistettu tilaus on
sitova. Lasku lähtee vahvistuksen jälkeen, maksuehto 14 vrk. Tarvittaessa voit
sopia poikkeavasta maksuehdosta myyjän kanssa.
Mikäli tapahtuma peruuntuisi tai siirtyisi, palautetaan maksu veloitetuista VIPlipuista.
Liput toimitetaan maksusuorituksen jälkeen.
6.6.2022 mennessä tilatut ja maksetut VIP-paketit toimitetaan postitse
(toimituskulu sisältyy VIP-paketin hintaan), sen jälkeen tehdyt tilaukset
toimitetaan maksun jälkeen noudettavaksi tapahtuma-alueen portille.
Hyvä VIP-vieras, muistathan suojata kuulosi! Pyörien ollessa radalla
äänenvoimakkuus koko alueella nousee korkeaksi. Etenkin takasuoran VIP-tilan
kohdalla ollaan lähellä huippunopeuksia ja kuulo on syytä suojata.
Omien korvatulppien puuttuessa löydät niitä myös VIP-tilan henkilökunnalta.
Jokaisella VIP-alueella on kulunvalvonta – pääsy kuhunkin tilaan vain sinne
oikeuttavalla rannekkeella sekä passilla. Rannekkeet ja passit ovat päiväkohtaisia.
Jos saavut tapahtumaan useampana päivänä, huolehdithan että mukanasi on
oikean päivän ranneke sekä passi. Tapahtuma-alueen yleisöporttien
lipuntarkastuksessa luetaan myös elektroninen pääsylippu, joka VIP-vierailta
löytyy passista.
VIP-vieraille on varattu oma kaista lipuntarkastukseen.

Hinna t:
Paddock VIP
9.7. lauantain aika-ajot: 639€ / hlö
10.7. sunnuntain kilpailut: 699€ / hlö
Premium Circuit
9.7. lauantain aika-ajot: 439€ / hlö
10.7. sunnuntain kilpailut: 499€ / hlö
Circuit VIP
9.7. lauantain aika-ajot: 339€ / hlö
10.7. sunnuntain kilpailut: 399€ / hlö
Hinnat ALV 0.

Pa ddock VIP
Paddock VIP sijaitsee varikkorakennuksen sisätiloissa, toisessa
kerroksessa. VIP-tilasta on panorama-ikkunoiden kautta näkymä
radalle, ja VIP-vieraiden omaan istumakatsomoon on suora kulku
sisältä tilasta. Katsomosta avautuu näkymä lähtösuoralle, ja
katsomolla on oma jättiscreen.
Alueen tyylikkäässä ja tasokkaassa ravintolassa teillä on oma
pelkästään teidän ryhmällenne varattu pöytä *. Aamiainen, makeat
jälkiruoat sekä suolaiset snacksit tarjoillaan noutopöydästä,
lämpimät ruoat food stationeilta. VIP-alueella on tietenkin myös
cocktail bar, joka loihtii kisatunnelmaan sopivat juomat.
Lisäksi VIP-alueella on omat erilliset eteispalvelut ja WC-tilat.

*Oma varattu pöytä: ryhmäkoko minimissään 4 henkeä
** Alkoholijuomat eivät sisälly hintaan.

Pa ddock VIP - menusisä ltö
Aamiainen klo 9.00-11.00
Energy Bar
• Jugurtti
• Granolaa
• Hedelmiä
• Marjoja
• Muroja
Egg Bar
• Omeletteja kahdella eri täytteellä
Bagel Bar
• Lohibagel
• Ilmakuivattu kinkkubagel
• Kasvisbagel
Waffle Bar
• Vohveleita
• Marjoja
• Kermavaahtoa
• Nutellaa

Lounas klo 13.00-15.00
Neljä erilaista kylmää alkuruokaa,
tarjoillaan food stationeilta
• Uutta perunaa ja mätiä
• Kesäporkkanaa ja parmesaania
• Härkätartar, karhunlaukkaa ja
pikkelöityjä sipuleita
• Lohiceviche, avokadoa ja limeä
Kolme erilaista pääruokaa, tarjoillaan
food stationeilta
• Grillattua porsaan plumaa,
kesäkaalia ja ruskeavoi-vinaigrette
”Bearnaise”
• Haudutettua kuhaa Beurre Blanc,
kukkakaalia ja tilliä
• Grillattua kesäkaalia Beurre Blanc
ja tattaria

Koko päivän tarjolla
Baarissa
• Mocktaileja
• Cocktaileja
• Laadukkaita panimotuotteita
• Viinejä
Jälkiruoka tarjolla food stationilta klo
11.00-15.00
• Viinereitä, konvehteja ja choco de
pains
Juustot lisukkeineen tarjolla klo
13.00-17.00
• Kolmea erilaista juustoa, itsetehtyä
hilloa ja siemennäkkileipää

*Alkoholijuomat eivät sisälly hintaan.
Ruoka-aineallergioista
ilmoittaminen, sekä juomatilaukset:
myynti@foodcampfinland.fi

Premium Circuit VIP
Premium Circuit tarjoaa rennon, mutta silti tasokkaan
kisakokemuksen yleisöalueen parhaalta paikalta. Pakettiin kuuluu
katsomopaikat pääsuoran VIP-katsomosta, sekä varatut pöytäalueet
VIP-ravintolaan. Ravintolassa on tarjolla laadukas aamiainen sekä
lounas seisovasta pöydästä. Lounaaseen kuuluu myös herkullinen
jälkiruokapöytä. VIP-baarissa seurueesi nauttii kuohujuomat
kätevästi ilman palkintokorokkeelle nousua.
Lisäksi VIP-alueella on omat erilliset eteispalvelut sekä WC-tilat.
* Alkoholijuomat eivät sisälly hintaan.

Premium Circuit VIP - menusisä ltö
Aamiainen klo 9.00-11.00
Runsas aamiaisnoutopöytä
• Sämpylöitä ja ruisleipää
• Levitteitä
• Juustoja ja leikkeleitä
• Kurkkua ja tomaattia
• Croisantteja
• Jugurttia, granolaa ja hilloa
• Munakokkelia
Food Stationeilta
• Bratwurstia ja tomaattisia papuja
Jälkiruokapiste koko päivän
• Mustikkapiirasta ja
vaniljakastiketta

Lounas klo 13.00-15.00
Food Station, grillistä
• Häränrintaa ja
pippurikermakastiketta
• Rapea kalakakku, marinoituja
kasviksia ja inkiväärimajoneesia
• Kokonainen porsas ja aiolia
Buffet
• Klassinen coleslaw
• Lämminsavulohta ja mummonkurkkua
• Kirkasta perunasalaattia
• Marinoitua tomaattia, rucolaa ja
vuohenjuustoa
• Katkarapu-caesar
• Vihreää salaattia ja raparperi-vinegrettea
• Maalaisleipää ja hapanvoita

*Alkoholijuomat eivät sisälly hintaan.
Ruoka-aineallergioista ilmoittaminen,
sekä juomatilaukset:
myynti@foodcampfinland.fi

Circuit VIP
Circuit VIP –paketti on sopivin valinta heille jotka viettävät päivän
ajoja seuraten ja rennosti viihtyen. Pakettiin sisältyy aamupala,
lounas, sekä kahvitarjoilu.
Ruoat tarjoillaan helposti mukaan otettavassa muodossa, ja ateriat
voi nauttia pöydän ääressä tai ulkona VIP-katsomossa. Katsomosta
on erinomainen näkymä pääsuoralle ja muualle radalle.
VIP-vieraita palvelee tilassa oma baari.

* Alkoholijuomat eivät sisälly hintaan.

Circuit VIP - menusisä ltö
Aamiainen klo 9.00-11.00
Take Away
• Smoothie
• Täytetty patonki

Lounas klo 13.00-15.00
Grillistä
• Valikoima laadukkaita makkaroita,
hot dog
-sämpylöitä ja mausteita
• Porsaan BBQ-ribsit
Buffet
• Kirkasta perunasalaattia
• Klassinen coleslaw
• Vihersalaattia ja raparperivingrettea
• Mozzarellasalaattia
• Caesarsalaattia

*Alkoholijuomat eivät sisälly hintaan.
Ruoka-aineallergioista
ilmoittaminen, sekä juomatilaukset:
myynti@foodcampfinland.fi

Kilpa iluohjelma
Perjantai 8.7.

Lauantai 9.7.

Sunnuntai 10.7.

07.25 -07.45 MotoE vapaa harjoitus 1

08.00 – 08.40 Moto3 vapaa harjoitus 3

09.00 – 09.10 Moto3 Warm Up

08.00 – 08.50 Moto3 vapaa harjoitus 1

08.55 – 09.35 Moto2 vapaa harjoitus 3

09.20 – 09.30 Moto2 Warm Up

08.55 – 09.35 Moto2 vapaa harjoitus 1

11.35 – 11.50 Moto3 aika-ajo 1

09.40 – 10.00 MotoGP Warm Up

09.50 – 10.35 MotoGP vapaa harjoitus 1

12.00 – 12.15 Moto3 aika-ajo 2

11.00

Moto3 kilpailu

11.35 – 11.55 MotoE vapaa harjoitus 2

12.30 – 12.45 Moto2 aika-ajo 1

12.20

Moto2 kilpailu

12.15 – 12.55 Moto3 vapaa harjoitus 2

12.55 – 13.10 Moto2 aika-ajo 2

14.00.

MotoGP kilpailu

13.10 – 13.50 Moto2 vapaa harjoitus 2

13.25 – 13.55 MotoGP vapaa harjoitus 4

14.30.

MotoE kilpailu 2

14.05 – 14.50 MotoGP vapaa harjoitus 2

14.05 – 14.20 MotoGP aika-ajo 1

15.50 – 16.00 MotoE aika-ajo 1

14.30 – 14.45 MotoGP aika-ajo 2

16.10 – 16.20 MotoE aika-ajo 2

15.15.

MotoE, kilpailu 1

LISÄTIEDOT JA
YHTEYDENOTOT:
Heidi Salomäki
VIP-alueet ja lipunmyynti, VIP areas and Ticket Sales
Puh. +358 (0)44 357 7913
heidi.salomaki@lahtievents.fi

