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Tila-autojen matkassa Kuninkuusraveihin Seinäjoelle 1-2.8.2020

Kajaanin Tila-autot järjestää matkan kesän 2020 suurimpaan ravitapahtumaan Kuninkuusraveihin Seinäjoelle!
Kuninkuusravit on Suomen raviurheilun tunnetuin brändi, joka kerää tapahtuma viikonloppuun reilun 50 000 hengen yleisön elämään
mukana hevosten mitellessä paremmuudestaan ravilähdöissä.
Ensi kesänä on Seinäjoen vuoro tarjota nämä sykähdyttävät tunnelmat. Päätähtinä Kuninkuusraveissa nähdään suomenhevosista
parhaat, komeimmat ja uljaimmat sekä heidän taustajoukkonsa elämässä omaa hevoselämänsä unelmaa. Vahva ja perinteikäs
suomenhevosjalostuksen ja -kasvatuksen maakunta kutsuu Teidät viettämään kesäistä viikonloppua parhaan suomalaisen
raviurheilun, mukaansatempaavan festariﬁiliksen ja lajia rakastavien ihmisten parissa.
Niin yleisön kuin mediankin puolella heinä-elokuun vaihteessa järjestetyt kuninkuusravit mielletään poikkeukselliseksi kansanjuhlaksi,
jonka keskiössä paremmuudesta mittelevät suomenhevoset. Kilpailu kaviouralla on jännittävää viihdettä ja vuosi toisensa perään
yleisö elää mukana juoksijoiden sännätessä matkaan selvittäen paremmuuttaan.
Kuninkuusravien merkittävin sääntömuutos tapahtui vuonna 1948, kun myös tammoille saatiin oma kuningatarkilpailunsa. Vuoteen
1948 asti tammat ja oriit olivat kilpailleet samassa sarjassa, mutta tänä päivänä tammojen kuningatarkilpailu on noussut kovaan
arvotukseen hevospiireissä ja tammojen kilpailun voittaminen on yhtä kovaa valuuttaa kuningas-tittelin kanssa.

Kuninkuusravien aikataulut, mm. lähtöjen aikataulut julkaistaan myöhemmin.
Lippujen hinnat (päivälippu) 30€/hlö lauantai ja 35€/hlö sunnuntai.
Lisää lippuvaihtoehtoja löydät osoitteesta:
https://www.ticketmaster.ﬁ/event/kuninkuusravit-2020-aluelipput-ja-kuninkuusravipassi-lippuja/263459

Matkaohjelma:
Matkaan lähdemme Lauantaina 01.08.2020 klo 6,00 Kajaanin Matkakeskuksesta. Reittimme kulkee Otanmäen, Kärsämäen ja
Nivalan ohi, joten matkalle pääsee myös reitin varrelta, ilmoitathan lähtöpaikkasi varausta tehdessäsi. Matkalla pidämmen 30 min
tauon Nivalan Nesteellä. Seinäjoella ravipaikalla olemme noin klo 11,30. Ensimmäinen ravilähtö on klo. 12,00.
Ravipäivän päätteeksi majoitumme Hotelli Kauhavaan, joka on noin 40 km päässä Seinäjoen raviradalta. Majoittuminen valitsemissa
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huoneissa.
http://www.hotellikauhava.ﬁ/

Sunnuntaina hotelliaamiaisen jälkeen noin klo 8,30, hotellihuoneiden luovutus sekä lähtö Seinäjoella ravikeskukseen. Sunnuntaina
viimeisen lähdön jälkeen lähdemme paluumatkalle kohti Kajaania. Kotimatkalla myös tauko Nivalan Nesteellä.
Kellonajat tarkentuvat lähempänä.
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMINEN 1.7.2020

Matkan toteutuminen tarvitsee vähimmäismäärän matkustajia.
Matkan maksutapa LASKU.
Lähetämme matkakirjeen ja laskun ilmoittautumisen umpeuduttua.

Lähtöaikataulu ja hinnat
Aika

Pysäkki

A

B

C

06:00 Kajaani - Kajaani Linja-Autoasema

130 €

115 €

184 €

06:30 Kajaani - Kajaani Otanmäki Seo

130 €

115 €

184 €

07:45 Nivala - Nivala Neste

130 €

115 €

184 €

Hintaryhmät
A: Matkapaketti, Aikuinen 2hh
B: Matkapaketti, Aikuinen 3 - 4 hh
C: Matkapaketti, Aikuinen 1 hh
Matkapaketti sisältää
Bussikuljetus matkaohjelman mukaan, majoitus Hotelli Kauhava , aamiainen

Varaa matka: ktaoy.bussimatkat.ﬁ
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