Kartên seyahatê ên destekkirî yên
çûnûhatina xwendingehê li gulan-pûşber
2021ê diguherin
Karta seyahatê a Walttiyê a veguhastina herêma şîn roja dawî li 6.6.2021ê
bikarbar e. Dikarî heta 9.5.2021ê li bilêtên demkî yên Kelayê yan jî rêzebilêtên
Kelayê yên di karta seyahatê de zêdebarkirinê bikî. Ji 10.5.2021ê pêve êdî
nikarin zêdebarkirinê li karta seyahatê bikin. Ji bîr neke karta xwe ya seyahatê
ya meha dawî beriya vê bikire.
Ji bîr neke ku ji 7.6.2021ê pêve karta seyahatê ya
veguhastina herêmê ya şîn êdî nikarin di ti
çûnûhatinan de bikar bînin.
Ger nîvsala biharê ya xwendinê herî dawî li 6.6.2021ê xilas bû, dikarî heta
dawiya sala xwendinê bi veguhastina herêmî ya şîn bi karta seyahatê seyahatê
bikî û dikarî heta dawiya sala xwendinê bi karta seyahatê a şîn a veguhastina
herêmî seyahatê bikî û bilêta demkî a Kelayê ya lêbarkirî yan jî bi rêzebilêta
Kelayê.
Ger xwendina te ya nîvsala biharê piştî 6.6.2021 ê dewam kir, rûpelê biguhere.
Karta seyahatê ya
veguhastina herêmî

Karta seyahatêya
chûnûhatina bajarî

BIKARANÎN NAMÎNE

BIKARANÎN NORMAL
DEWAM DIKE

Ger xwendina te ya nîvsala biharê piştî 6.6.2021 ê dewam kir, divê tu berhema
nû ya bilêtê bikirî.

• Ji 7.6.2021ê pêve berhemên bilêtên Matkahuoltoyê di navbera girêdanên
Kajaani-Sotkamo-Kuhmo, Kajaani-PaltamoPuolanka û KajaaniSuomussalmiyê tên bikaranîn. Berhemên bilêtên karta seyahatên
destekkirî bilêta xwendekaran a herêmî ya 30 rojî û hem jî bilêta
xwendekaran a salê ya 44 seyahatan e. Ji destpêka meha pûşberê pêve
berhemên bilêtan dikarî ji Matkahuoltoya Kajaaniyê bikirî. Ji bo kirînê
pêwîstiya te bi belgenameya kirînê heye. Dikarî hilbijarî bi bilêta yekcarî
(bi fiyeta xwendekar), bilêta demkî yan jî bi rêzebilêta Matkahuoltoyê jî
seyahatê bikî.

• Berhemên bilêtên Walttiyê yên bajarê Kajaaniyê piştî 6.6.2021ê li xetên
çûnûhatina bajêr 1-7ê, li xetên veguhastina herêmê 11-15ê hem jî
otobûsa xizmetê li PikkuPeteyê tên bikaranîn. Xetên 1-7ê ji derveyî
devera bajarê Kajaaniyê li deverên Hannusranta, Kirkkoaho, Kuluntalahti
û
Paltaniemiyê diçin û tên. Xetên 11-15 ber bi aliyên
Koutaniemiyê, Mainuayê, Otanmäkiyê, Vuolijokiyê û
Vuoreslahtiyê diçin û tên. Berhemên bilêtên destekkirî yên çûnûhatina
xwendingehê karta 30 rojî ya xwendekaran a Kelayê û hem jî rêzebilêtên
Kelayê yên 44 seyahatan in. Berhemên bilêtan dikarî ji Kajaani Infoyê
bikirî.
Ji bo kirînê pêwîstiya te bi belgenameya kirînê heye. Dikarî hilbijarî bilêta
yekcarî, bilêta demkî yan jî bi bilêta nirxê ya Walttiyê jî seyahatê bikî.

