
Hei kaikki! 

Jokimaan vuoden 2014 liigan vetäjä Sirpa lähetti tällaista mukavaa tietoa tulossa olevasta Elitloppet -
matkasta ja pyysi välittämään viestin myös Olivian kimpalle.  

Toim. huom. Jos vaan mitenkään mahdollista, niin matkalle kannattaa ehdottomasti lähteä! Elitloppet on 
elämys, joka täytyy kokea. Se on pohjoismaiden suurin ravifestivaali ja sen tunnelmassa on jotain aivan 
erityistä. Joka vuosi tuhannet ravifanit suunnistavat Tukholman Solvallaan nauttiakseen absoluuttisesta 
huippu-urheilusta ja ainutlaatuisesta atmosfääristä. Monen vuoden Elitloppet-kokeumuksella suosittelen 
lämpimästi =). 

Ilmoittautumisaikaa on tämä viikko eli 15.2. saakka! (ei 6.2.2015 kuten lomakkeessa lukee). Tämän jälkeen 
(haja)paikkoja voi kysellä suoraan Sirpalta (lahti.raviliiga14@gmail.com). Mukaan matkalle voivat lähteä 
myös liigalaisten kaverit ja tuttavat. 

 ELITLOPPET 

Jyväskylän ravipalvelu järjestää bussikuljetuksia (yhteensä 9 reittiä) eri puolilta Suomea, myös Lahden ja 
monen muun kaupungin kautta. Reitit voit tarkistaa JKL:n sivuilta www.ravipalvelu.tk. Viime vuonna 
Forssan raviliigalaisia oli lähtenyt niin paljon mukaan, että he saivat oman bussin. Kyytiin voi tulla myös 
Turun satamasta. 

Alla matkaohjelma, joka pätee soveltuvin osin riippuen mistä hyppää kyytiin: 
Perjantai 29.05.2015 
Forssan Autokeidas 18:15 
Bussi saapuu Turun satamaan 19:45 
Uusi ja upea Viking Grace lähtee Turun satamasta 20:55 
Buffet-illallinen (ennakkoon varanneille) alkaa 21:00 
Lauantai 30.05.2015 
Laiva saapuu Tukholmaan 06:30 
Lähdemme satamasta hotellille 07:00, jossa nautimme aamiaisen. 
Bussikuljetukset raviradalle joko 09:00 tai 11:00 
Bussit raviradalta hotelleille 20 min. viimeisen lähdön jälkeen 
Sunnuntai 31.05.2015 
Hotelliaamiainen 07:00 - 10:30 
Kuljetukset raviradalle joko 09:00 tai 11:00 
Bussi lähtee raviradalta satamaan 18:30 
Viking Amorella lähtee 20:00 
Buffet-illallinen (ennakkoon varanneille) heti laivan lähdettyä satamasta 
Maanantai 01.06.2015 
Laiva saapuu Turkuun 07:35 
Bussi palaa samaa reittiä 

Hintaan alkaen 260 euroa sisältyy: bussikuljetukset koko matkan ajan, laivamatka valitussa hyttiluokassa, 
hotellimajoitus, hotelliaamiainen lauantaina ja sunnuntaina. Jos valitset neljän hengen hytin, saatte 
hotellista kaksi kahden hengen huonetta. 

Voit varata myös etukäteen: 
- Kahden päivän pääsyliput ja käsiohjelmat vain 45 euroa, alle 18 vuotiaat pääsevät raveihin ilmaiseksi 
(portilla 550 kr n. 60 euroa). 
- Buffet-ruokailut noutopöydästä meno 31 euroa ja paluu 30 euroa (sis. viini,olut). 
- Istumakatsomosta numeroidun paikan molemmille päiville yhteensä 20 euroa (kannattaa varata). 
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Hinnat / hlö eri hyttivaihtoehdoilla (jos varaat C-hytin, menomatkalla on B-hytti) 
B/C-hytti neljälle 260 euroa / hlö 
B/C-hytti kolmelle 280 euroa 
B/C-hytti kahdelle 300 euroa 
B-hytti neljälle 280 euroa 
B-hytti kolmelle 300 euroa 
B-hytti kahdelle 320 euroa 
B-hytti yhdelle 420 euroa 
A-hytti neljälle 300 euroa 
A-hytti kolmelle 320 euroa 
A-hytti kahdelle 350 euroa 
Luksus kahdelle 440 euroa 

Ilmoittaudu tämän linkin kautta: 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin909615&SID=97e2145f-
e74b-48b4-be14-38dd8bad8ef2&dy=318734427 

  

Lähdöt siis Turusta ja Helsingistä (nyt myös Helsinki mukana lomakkeella). Matkojen järjestäjä Jyväskylän 
Ravipalvelu tarjoaa ensin suosittuja (=aina loppuunmyytyjä) Elitloppet -reissuja aikaisemmille asiakkailleen. 
Kun nyt lähdet mukaan, niin pääset seuraavanakin vuonna valitsemaan matkasi ennen muita. Meidän 
kimppa pääsee tässä Forssan Raviliiga 2013 joukkueen mukana ennakkojakeluun (tai nyt matkat taitavat 
olla jo yleisessä myynnissä). Jos matka vähäänkään kutittelee, niin suosittelen lämpimästi lähtemään 
mukaan. Tiedossa raviporinalla höystettyä mukavaa matkatunnelmaa ja tietenkin huippu-urheilua! 
Elitloppet on yksi maailman tunnetuimmista ravikilpailuista sekä samalla yksi Ruotsin suurimmista 
vuosittaisista urheilutapahtumista.  

Lisätietoja: 
http://elitloppet.se/ 
http://www.jyvaskylanravipalvelu.tk/elitloppet.html 

Matkat tulevat maksuun vasta maaliskuun lopussa 2015. Jos Sinulla on yhtään mitään kysyttävää 
kysyttävää, niin ota yhteyttä lahti.raviliiga14@gmail.com. 

 

Hjärtligt välkomna! 

 

Elitloppet järjestely -terveisin,  

Sirpa 
 
  
(ja välittäjäterveisin Johanna =) 
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