Priser BornholmerBussen 12.06 - 31.12.2017

DKK enkelttur

Billettype
Voksen

260

Barn, 12-15 år

130

Barn, 0-11 år a)

0

Pensionister / “65” b)

160

Handicapbillet, herunder evt. billet til 1 ledsager d)

130

Voksen med Færgen Kort

160

Barn 12 – 15 år med Færgen Kort

80

Barn 0-11 år med Færgen Kort

0

Ungdomskortbillet c)

160

Studiekortbillet c)

200

Værnepligtig med Færgen kort

0

Grupper a) + e):
Gruppe 10 voksen (pris pr. person ved minimum 10 betalende)

230

Gruppe 10 barn 12-15 år (pris pr. person ved minimum 10 betalende)

115

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

a) Børn 0-11 år rejser gratis, når barnet er ledsaget af en voksen eller et betalende barn.
Børn 0-11 år, der rejser alene, skal betale pris som et barn 12-15 år. En voksen kan
medtage to børn 0-11 år gratis. Et betalende barn kan medtage et barn 0-11 år gratis.
b) Gælder også for førtidspensionister.
c) Billet købes online via kampagneside på www.faergen.dk. Ungdomskort/ Studiekort skal
forevises ved check-in sammen med billet.
d)
Personer med legitimationskortet "Ledsagerordning" fra Danske Handicaporganisationer,
Danske Blindesamfund eller Statens Blindeinstitut samt eventuel ledsager.
e) Grupper med Bornholmerbussen kan ikke garanteres samlede pladser.
Bestilling skal foretages senest 5 døgn før afrejse. Billet kan frit ændres indtil afrejse.
Billet kan annulleres senest 5 dage før afrejse. Herefter hæftes for billet.
Grupper på 10 personer og derover skal bookes hos Færgen, Bus- og Grupperejser,
Tlf. +45 56 20 21 60 (man. - fre. kl. 09.00-16.00). E-mail: bus@faergen.dk
Billetrestriktioner:
Standardbillet til Bornholmerbussen kan ændres indtil afrejse til en anden afgang.
Refundering:
Afbestilling før afrejse:
Bornholmerbusbilletter refunderes mod et ekspeditionsgebyr på DKK 30.
Afbestilling efter afrejse:
Bornholmerbusbilletter refunderes mod et gebyr på 20% af billettens pris (dog min. DKK 30)
Betaling:
Billetter skal betales ved bestilling med Dankort eller kreditkort.
Hvis et køb fortrydes indenfor 24 timer efter betaling, refunderes beløbet uden gebyr.
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