
Harlem Globetrotters, Metro Areena

Tapahtumapäivä: TO 22.09.2022

Osoite: Urheilupuistontie 3, 02120 Espoo 

Globetrotters tunnetaan elämyksellisistä koripallo-

otteluistaan, joissa taiturimainen pallonkäsittely yhdistyy

nautittavaan viihteeseen. Espoossa syyskuussa nähtävä esitys

on osa Harlem Globetrottersien Pushing the Limits -

kiertuetta, jolla yleisöä hemmotellaan jälleen aivan

uudenlaisilla tempuilla. 

"Globetrottersit ovat aina olleet viihdyttäjiä ja

innovaattoreita, eikä tämä kausi ole poikkeus. Hienon show’n

lisäksi fanimme odottavat myös paljon muuta, ja tämä kausi

tarjoaakin enemmän viihdettä ja jännitystä kuin koskaan

aiemmin”, sanoo joukkueen päävalmentaja ja Globetrotter-

legenda Lou Dunbar.

Muu ohjelma: 

Tapahtumassa mukana Erilaisia pelipisteitä (pleikkareita,

pöytäfutista, simulaattoreita). Helsinki Seagullsin pelaajien

meet & greet, Harlem Globetrottersien fanituotteita sekä

Upchargen latauspiste. Kannattaa tulla ajoissa viihtymään ja

pelailemaan!

Lisää infoa alempana...

Tervetuloa Harlem Globetrotters

koripallotapahtumaan Metro Areenalle! 

”The world famous Harlem Globetrotters are coming to

town” 

Hei!
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Aikataulut

16:30 Ovet auki Magic Pass

lipuille

17:00 - 17.30 Magic Pass

tilaisuus

18:00 Ovet auki kaikille

19:00 1. puoliaika

19:55 Väliaika (n. 15 min)

20:15 2. puoliaika
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Saapuminen

Suosittelemme saapumaan tapahtumaan joukkoliikennettä hyödyntäen. Lähin

metropysäkki löytyy Espoon Urheilupuistosta, josta kävelymatka Areenalle n.

500m. Huomaathan hypätä MATINKYLÄÄN menevään metroon. 

Bussilinjat löytyvät helpoiten reittioppaan (https://reittiopas.hsl.fi/etusivu/)

avulla. 

Espoon sisäiset linjat, jotka kulkevat Metro Areenan ohitse ovat:

114 Tapiola (M)-Leppävaara

115 Tapiola (M)-Mankkaa

119 Tapiola-Niittykumpu

Myös muita linjoja kulkee läheltä Areenaa pitkin Merituulentietä.

Mikäli saavutte tapahtumaan henkilöautolla. Paikoitusalueet sijaitsevat Areenan

välittömässä läheisyydessä.

Henkilöautolla Areenalle pääsee Länsiväylältä Tapiolan kautta pitkin

Merituulentietä, josta käännytään Koivu-Mankkaantielle tai Haukilahden

rampin kautta Merituulentielle. Kehä I:ltä päin tultaessa käänny Tapiolan

risteyksestä Kalevalantielle ja kulje pitkin Koivu-Mankkaantietä. Myös Kehä

II:lta on erinomaiset opasteet Espoo Metro Areenalle.

Tapiolanpaikoituksesta Urheilupuiston metroaseman vierestä löytyy myös lisää

pysäköintitilaa ja lisäksi kymmenen sähköauton lastauspaikkaa. Sieltä on erittäin

lyhyt matka (n. 500m) matka Espoo Metro Areenalle.

löydätte kutsuvieraille, Magic Pass lippulaisille sekä VIP-vieraille varatut

pysäköintipaikat isolta P-alueelta taksitolppaa vastapäätä. Paikat on merkitty

karttaan nimellä VIP-PARKKI. 

Sisäänkäynti

Normaalit liput: Pääsisäänkäynti

Magic Pass- liput: Club-Ovet

VIP- liput: Club-Ovet

Kutsuvieraat: Club-Ovet

Sisäänkäynnillä luetaan  liput, jotka oikeuttavat sisäänpääsyyn Areenalle.

Areenan sisällä on erillinen opastus paikoille. VIP- lippuihin ja Magic Pass-

lippuihin kuuluu erillinen passi jonka saa sisäänkäynnin yhteydessä. 

https://www.reittiopas.fi/-/-/lahellasi
https://www.tapiolapaikoitus.fi/placemarks/p-urheilupuisto/


Sisäänkäynti Club-Ovista

alkoholijuomat

elintarvikkeiden tuonti Areenalle on mahdollista vain terveydellisistä

syistä tai sylilapsen ruokavaliosta johtuen

teräaseet, monitoimityökalut, räjähteet, soihdut yms.

muovi- ja lasipullot / tölkit

suuret teräkärkiset isot sateenvarjot, (kokoon menevät pienet sateenvarjot

sallittu)

videokamerat ja äänityslaitteet (sallittu vain erillisellä videoluvalla median

edustajille)

järjestelmäkamerat (sallittu vain median edustajille)

laserosoittimet

aineet tai kemikaalit, joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä

sähköpostilla: info@centralline.fi

Whatsapp: 0401591919

Facebookissa/Instagramissa @centrallineentertainment

Magic Pass- tilaisuus

Parhaat istumapaikat sisältävät Magic Pass -liput,  tarjoavat faneille

ennennäkemättömän pääsyn lähelle joukkueen tähtiä. Ennen peliä

järjestettävässä Magic Pass -tapahtumassa faneilla on mahdollisuus ottaa kuvia

kentältä sekä oppia temppuja suoraan joukkueen tähdiltä.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Metro Areenalle on myös liikuntarajoitteisten helppo saapua. Invapaikoitus

löytyy pääovien välittömästä läheisyydestä, hissi on asiakkaan käytössä ja

kokenut turvahenkilökunta auttaa jokaista löytämään itselleen sopivan paikan..

Asiakkaiden käytössä on myös esteettömiä WC-tiloja.

Sisääntulotarkastus

Sisäänkäynnillä kaikille asiakkaille tehdään sisääntulotarkastus, jolla halutaan

varmistaa kävijöiden turvallisuus ja viihtyvyys suuressa yleisötapahtumassa.

Jättämällä kielletyt tavarat kotiin nopeutat turvatarkastuksen toimintaa

merkittävästi!

Kaikkien kävijöiden on varauduttava näyttämään laukkunsa sisältö

portilla/sisäänkäynnillä. Kieltäytyjien sisäänpääsy evätään.

Yleisesti ottaen kaikki toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet ovat

kiellettyjen listalla.

Kielletyt esineet: 

Yhteystiedot

Jos herää kysymyksiä niin voi olla yhteydessä: 



Kartta

Nähdään Torstaina! 


