Buspriser Sassnitz - Rønne 2018
Lavsæson 24.03– 29.06.2018
Højsæson 30.06 – 31.08.2018

Enkelttur DKK

Bus inkl. alle passagerer

Lav Sæson

Alle dage

Høj Sæson

Søndag - Fredag

Lørdag

Bus længde over 6 m maks. 8 m*

1.249

2.246

3.489

Bus længde maks. 10 m

2.693

3.690

5.289

Bus længde maks. 14 m

3.295

4.292

6.614

Bus længde over 14 m

4.218

5.215

7.417

1.049

2.046

2.090

520

520

520

Tom bus inkl. fører
Tom bus længde 10 – 14 m a)
Busanhænger b)
Der tages forbehold for prisændringer og ændringer i sejlplanen.
*Bus længde maks. 6 meter beregnes som personbil.
a) Begrænset antal pladser. Kan ikke kombineres med gående grupper.
b) Prisen er gældende uanset bussens længde

Busrejser 2018 – Billetvilkår og information
Bestilling:
Ved bestilling af bus og passagerer, catering og køjer skal kundenummer, længde på bussen og antal passagerer oplyses. Nye kunder skal skriftligt oplyse:
Navn, adresse, postnummer og by, CVR nummer eller EAN-nummer, telefon, fax og e-mail.
På følgende afgange medtages ikke køretøjer over 1,95 meter i højden:
Lørdage og søndage 30. juni – 5. august:
Rønne-Ystad kl. 10.30 og kl.14.30
Ystad-Rønne kl. 08.30, 12.30 og kl. 16.30
Handicapbus:
Oplys specifikt ”Handicapbus” ved booking af hensyn til placering på vogndækket.
Billet:
Efter bestilling fremsender Færgen billet. Hvis der er bestilt catering og/eller køje bliver der ved check-in udskrevet en catering- og/eller en køjebillet, som skal
afleveres til færgens personale.
Mødetid i check-in:
Ystad - Rønne:
Senest 20 minutter før afgang
Køge - Rønne:
Senest 20 minutter før afgang
Sassnitz - Rønne: Senest 20 minutter før afgang
Navneseddel:
Søfartsmyndighederne kræver at passagerer på Køge- og Sassnitzruten skal oplyse navn, alder, køn og nationalitet. Formular til navneregistrering fremsendes
sammen med billetten. Navneregistreringsformularen afleveres ved check-in.
Betaling:
For kunder med kreditaftale fremsendes faktura pr. e-mail efter rejsen er foretaget. Betaling 15 dage netto efter fakturadato.
Ændring og afbestilling:
Busser kan frit afbestilles indtil 30 dage før afrejse og skal ske skriftligt til Bus- og Grupperejser. Herefter hæftes der for bestillingen. Afbestillingsfristen kan i
specielle tilfælde ændres ved henvendelse til Færgens Bus- og Gruppeafdeling. Ændringer i deltagerantallet bedes foretaget så hurtigt som muligt før afgang
til busafdelingen på tlf. +45 56 20 21 60. Udenfor åbningstid og i weekender kan ændringerne foretages via Kundeservice på tlf. +45 70 23 15 15.
Catering:
Bestilling og afbestilling skal foretages senest 5 døgn før afrejse. Ændringer skal foretages senest 3 døgn før afrejse, grundet bestilling af mad og planlægning
af arrangementet ombord.
I check-in skal angives nøjagtigt antal rejsende.
Bestilling og information:
Færgen
Bus- og Grupperejser
Dampskibskajen 3
DK-3700 Rønne
Tlf.: 56 20 21 60. Fax 56 20 21 65
E-mail: bus@faergen.dk
Åbningstid: Mandag – fredag kl. 09.00 – 16.00

