
 

 

 
 

 

 

Lehdistötiedote      17. kesäkuuta 2014 

Katajanokan maailmanpyörän Veuve Clicquot VIP-hytti tarjoaa luksusta ja 
romantiikkaa  
 

Kaksi viikkoa sitten avatun Finnair SkyWheel -maailmanpyörän Veuve Clicquot VIP-hytti on 

ollut suosittu erityisesti pariskuntien romanttisena illanviettopaikkana sekä luksushetkien 

näyttämönä ystäväporukoiden kesken. Toistaiseksi suomalaiset ovat olleet aktiivisempia VIP-

hytin käyttäjiä kuin Helsingissä vierailevat ulkomaiset turistit.  

 

Katajanokalle avautunut Suomen korkein maailmanpyörä tarjoaa mahdollisuuden myös 

helmeilevään lukustunnelmaan. Veuve Clicquot VIP-hytissä voi ihailla maisemia muun muassa 

läpinäkyvän lattian läpi samalla samppanjaa siemaillen.  Helsingin kaunis kaupunkikuva piirtää 

tunnelmallisen taustan erilaisille hetkille. 

 

VIP-hytin ensimmäisen varauksen teki vastavihitty pari. He halusivat häämatkalleen Helsingin 

kattojen ylle heti maailmapyörän auettua yleisölle. Valtaosa VIP-elämyksen ostaneista asiakkaista 

ovat varttuneempaa väestöä, esimerkiksi neljän hengen seurueita, jotka haluavat nautiskella myös 

maisemista. Hytistä ovat olleet myös erityisen innoissaan romanttista iltaa aloittelevat pariskunnat. 

 

Maailmanpyörän VIP-hytti on herättänyt monenlaista kiinnostusta asiakkaissa. Kesän aikana yksi 

pari tulee kuvaamaan hääkuviaan maailmanpyörälle kun taas toinen pariskunta on miettinyt 

hääseremoniansa järjestämistä maailmanpyörän kyydissä, melkein neljänkymmenen metrin 

korkeudessa. 

 

Veuve Clicquot VIP-hytti on saanut Finnair SkyWheelin operatiivisen johtajan Heikki Häyhän 

mukaan paljon etukäteisvarauksia sekä paikan päältä lennosta otettuja tilauksia. Asiakkaat ovat 

olleet kiinnostuneita VIP-ajelun mahdollisuudesta. Jopa henkilöt, jotka jonottavat normaalin jonon 

kautta laitteeseen, ovat ihastelleet ryhmiä, jotka astelevat saattajien kanssa VIP-gondoliin 

nautiskelemaan samppanjatarjoilusta”, toteaa Häyhä. 

 

Vastaavanlaiset maailmanpyörien VIP-hytit ovat jo pitkään olleet suosittuja maailmalla. ”Kun 

mahdollisuus yhteistyöstä tarjoutui, halusimme luonnollisesti tarttua siihen. Suomen korkein 

maailmanpyörä on juuri sellainen paikka, johon Veuve Clicquot sopii. Näin voimme tarjota hieman 

erilaisia kokemuksia kaikille laadukkaan samppanjan ja kauniiden maisemien ystäville”, Brand 

Manager Outi Hartman Suomen Moët Hennessyltä iloitsee. 

 

Veuve Clicquot VIP-hytin voi varata 195 eurolla, hintaan kuuluu pullo samppanjaa. Hytin lattia on 

lasia ja istuimet nahkaa. VIP-kierros kestää puoli tuntia, eli on puolet pidempi kuin tavallinen 

kierros.  Maailmanpyöräkierros alkaa ja päättyy Veuve Clicquot’n VIP-loungeen, jossa mukavaa 

yhdessäoloa voi jatkaa kuplivien makunautintojen parissa. 



 

 

 

Lisätiedot 
Brand Manager Outi Hartman, Moët Hennessy Suomi, 040-772 6532 tai ohartman@moet-

hennessy.com 

 

Operatiivinen johtaja Heikki Häyhä, Helsinki SkyWheel, 044-301 8363  

 

Painokelpoiset kuvat ja haastattelupyynnöt: Lauramaria Havu, Miltton, 040-721 83838 tai 

lauramaria.havu@miltton.fi 

 

Veuve Clicquotin vuonna 1772 alkanut menestystarina kytkeytyy Madame Clicquotin, nuoren lesken elämäntyöhön ja 

persoonaan. Luonteenlujuutensa ja liikemiesvaistonsa avulla Madame muutti perheyrityksen samppanjataloksi. Veuve 

Clicquot on osa LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) -konsernia, johon kuuluu yli 60 luksustuotemerkkiä. Konsernin 

kaikki tuotteet edustavat parhainta laatua. Vanhojen perinteiden kautta on tullut vahva kokemus sekä ammattitaito ja 

tieto parhaista valmistusmenetelmistä. Moët Hennessy uskoo vahvasti innovatiivisuuteen sekä rohkeuteen, 

tuotteidensa pysyessä ajan hengessä säilyttäen silti vanhat perinteet. Lisätietoja saat osoitteesta www.lvmh.com 
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