14.6.2019

SOMMARENS
BÄSTA FEELIS!
FestiVilla bjuder även i år på inhemska toppartister
samt god mat och dryck.
FestiVilla öppnar sommarsäsongen i Vasa fredagen den 14 juni 2019.
Festivalen, som nu ordnas för tredje gången, har redan hunnit etablera sig som en viktig sommarhändelse för många Vasabor. Miljön är
som bekant Sandviksparken intill Villa Sandviken.
ARTISTER
Festivalens stora dragplåster är i år finska The Rasmus, som sålt
sammanlagt fyra miljoner album. Gruppen har de senaste åren mest
uppträtt utomlands men återvänder i sommar till de inhemska festivalarenorna. Dessutom uppträder Ellips på festivalen – även känd
som sångerska i Haloo Helsinki. Bland artisterna finns också Fredrik
Furu, Anssi Kela och Teleks.

ELLIPS
THE RASMUS

Tid och plats:
Fredag 14.6.2019 kl 18:00Sandviksparken, 65100 Vasa
Åldersgräns 18 år

Biljetter till FestiVilla och Rockperry:

• Rewell Center 2. våning
• www.studioticket.fi
• www.netticket.fi/villa-sandviken

MAT OCH DRYCK
Villa Sandviken och flera andra KPO-restauranger ser till att ingen behöver gå hungrig –på menyn finns rätter som hämtat inspiration från
världens alla hörn. För dryckerna står lokala bryggerier och etablerade vinhus.
SERVICE FÖR FÖRETAG
FestiVilla är ett bra tillfälle att ordna kundträff eller firmafest för personalen – området är tillräckligt litet för att gruppen inte ska splittras, men ändå bjuds det på hålligång för hela slanten. Varför inte börja
dagen i arbetets tecken genom att boka ett kabinett i Villa Sandviken
eller i Original Sokos Hotel Vaakuna. Villa Sandvikens charmigt renoverade restaurangsal är reserverad för VIP-gäster på kvällen.
 Vänd på sidan och läs mer om priser och företagspaket!

BOKNINGAR: 020 780 8850, sales.vaakunavaasa@sokoshotels.fi

Företagsbiljetter och VIP-paket:

• sales.vaakunavaasa@sokoshotels.fi
• 020 780 8850
Glöm inte:

Sandviksparken lö 15.6.2019

www.festivilla.fi

BILJETTER OCH VIP-PAKET:
Festivalbiljett
Välkomstdryck
Matservering
Dryckeskuponger
Ingång till VIP-utrymme
Gratis garderob
Pris

FestiVilla
biljett
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Rockperry
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Street Food

Buffet

4 st.

2 st.

–
–



45 € *

90 € **

75 € ***

140 €



*) Med S-Förmånskort, pris utan kort 49 €. Serviceavgift tillsätts till priser **) Serviceavgift tillsätts till priser
***) Gruppens storlek 5 eller flera personer

Biljetter till FestiVilla och Rockperry:

Företagsbiljetter och VIP-paket:

• Rewell Center 2. våning

• sales.vaakunavaasa@sokoshotels.fi

• www.studioticket.fi

• 020 780 8850

• www.netticket.fi/villa-sandviken

ANSSI KELA

TELEKS
FREDRIK FURU

www.festivilla.fi

