
KESÄMATKA KUNINKUUSRAVEIHIN FORSSAAN  
Pe – Su 29. – 31.07.2022 (3 pv) - paikkoja rajoitetusti -  
 
 

Matkaohjelma: 
Pe 29.07. Lähtö oheisen aikataulun mukaan oheisen bussilla kohti etelää. Matkan varrella virkistäviä taukoja. 

Majoittuminen Teatterihotelli Riihimäkeen, https://teatterihotelli.fi 
 
La 30.07. Aamiainen hotellissa. Klo 10.30 bussikuljetus lähtee hotellista kohti Forssaa. Ravit alkavat Pilvimäen 

raviradalla klo 12.00. Paluukuljetus takaisin hotellille 30min viimeisen lähdön maalintulon jälkeen.  
  

Lisätietoa tapahtumasta www.kuninkuusravit.fi 
Liput ostettavissa: https://www.ticketmaster.fi/artist/kuninkuusravit-2022-lippuja/1101263 
(erilaisia kategorioita, jokainen pystyy ostamaan haluamansa) 

 

Su 31.07. Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Bussikuljetus Forssaan, josta päivän pääteeksi lähtö pa-
luumatkalle kohti Pohjois-Savoa (reitti Lahti-Mikkeli-Kuopio). Lähtöaika radalta 30min viimeisän läh-
dön maaliintulon jälkeen.  

 

Hinta: 225 €/henkilö  edellyttää 20 maksavaa 
 

Hintaan sisältyy: 

 Bussimatkat em. ohjelman mukaan 

 Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa (1-hh lisämaksu 60 €/2 yötä) 
 Aamiainen hotellissa (2) 

 

Hintaan ei sisälly: matkustajavakuutus, pääsyliput raveihin  
 

Matkan maksaminen: matkatoimiston yksittäislaskulla kuukausi ennen matkaa, kirjelaskusta perimme 4 €/kpl toimi-
tusmaksun. Mikäli matkaan on vähemmän aikaa kuin kk, eräpäivä on heti.  
 

Peruutusehdot: Yleiset valmismatkaehdot eivät ole voimassa ryhmämatkalla. Peruutus 31 – 21 vrk ennen matkaa, kulut 50 €/henkilö. Peruutus 
20 – 14 vrk ennen matkaa, kulut 50 % matkan hinnasta. Peruutus myöhemmin kuin 13-7 vrk ennen matkaa, kulut 75% matkan hinnasta. Pe-
ruutus myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkaa, kulut 100%. Peruutus lääkärintodistuksella tapahtuvissa peruutuksissa tarkastetaan tapauskoh-
taisesti. Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista heti matkan maksamisen yhteydessä, sillä se korvaa peruutuskulut mahdollisissa sai-
rastumistapauksissa.  
 

Bussiaikataulu: Siilinjärvi matkahuolto klo 10.15  Kuopio matkakeskus, laituri 9. klo 10.30  Pitkälahti ABC 
10:40  Leppävirta, Unnukka klo 11:15  Varkaus ABC klo 11.30  Mikkeli matkakeskus klo 13.15  Riihimäki 
Teatterihotelli n. klo 16.00. Bussi ajaa lähtöpaikan kautta vain, mikäli sieltä on ilmoittautunut lähtijöitä. Lähtöpai-
kalla on hyvä olla 10min ennen ilmoitettua aikaa.  

 

Ilmoittautumista varten: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, bussiin nousupaikka sekä huonekaveri.  
Matkatoimisto ei myy mies-/-naispaikkoja. 

 
 
Lisätietoja:  

Kuopion Tila-Auto Oy  www.tila-auto.com  
puh 044 –705 2900 info@tila-auto.com  
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen 
 
 

 
Matkan vastuullinen järjestäjä: 

MATKA-MAINIO OY 
Puh. 017 – 46 33 666 
henna@matkamainio.fi/ www.matkamainio.fi 
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