Priser 2018

FanøFærgen
ESBJERG – FANØ

faergen.dk

12 minutter

Priser Esbjerg — Fanø 2018
Tur/retur i DKK

q PERSONBIL ELLER AUTOCAMPER

Længde maks. 6 m inkl. 9 pers.			
Længde over 6 m inkl. 9 pers.			

q PERSONBIL MED CAMPINGVOGN/
		 ANHÆNGER ELLER AUTOCAMPER

Længde over 6 m inkl. 9 pers.			

q GÅENDE PASSAGERER

Voksen			
Barn 4-17 år/Pensionist			
Barn 0-3 år			

q GRUPPER

Gruppe 10, voksen (pris ved min. 10 betalende)			
Gruppe 10, barn 4-17 år (pris ved min. 10 betalende)			
Gruppe 30, voksen (pris ved min. 30 betalende)			
Gruppe 30, barn 4-17 år (pris ved min. 30 betalende)			

q MOTORCYKEL

Inkl. 2 personer			
Med sidevogn, inkl. 2 personer			
Med sidevogn og anhænger, inkl. 2 personer			

q CYKEL OG CYKELANHÆNGER

		

q KNALLERT TIL:

Voksen			
Barn 4-17 år/Pensionist			

q 10-TURSKORT* – gyldig i 12 måneder

Voksen		
Barn 4-17 år/Pensionist		
Knallert ekskl. fører (voksen)/cykelanhænger		
Knallert ekskl. fører (barn/pens.)/cykelanhænger		

q MÅNEDSKORT*

Voksen		
Barn 4-17 år/Pensionist		
Knallert inkl. fører (voksen)/cykelanhænger		
Knallert inkl. fører (barn/pens.)/cykelanhænger		

q ÅRSKORT*

Voksen		
Barn 4-17 år/Pensionist		
Knallert inkl. fører (voksen)/cykelanhænger		
Knallert inkl. fører (barn/pens.)/cykelanhænger		

*FÆRGEN TURKORT OG PERIODEKORT
Køb eller bestil dit kort til FanøFærgen online, og vælg mellem 10-turskort,
månedskort eller årskort. Med et Færgen Turkort eller Periodekort kommer
du hurtigt igennem selvbetjent check-in.
For yderligere information se www.faergen.dk/periodekort-fanoe
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MØDETID OG CHECK-IN
Mødetid i check-in: Senest 15 minutter før afgang.
Ved check-in indtastes det nøjagtige antal personer i køretøjet. Efter check-in
kan dette antal ikke ændres. Ved billetkontrol vil et forkert oplyst antal personer i køretøjet medfører kontrolafgift.
I øvrigt henvises til Færgens befordringsbestemmelser.
Se faergen.dk/bestemmelser

FÆRGEN BIZZ
FanøFærgen tilbyder forskellige bizz aftaler ved rejse med personbil eller
MC, som gør det muligt at rejse til rabatterede priser med afregning via
BroBizz A/S.
For yderligere informatin og priser se: www.faergen.dk/bizz

Chartring af Sønderho
Det er også muligt at chartre personfærgen M/B Sønderho til en rundtur i
vadehavs området mellem Esbjerg og Fanø. Det kan være en firmapicnic,
familietur, begravelse til søs, eller en Havnerundfart med Sælsafari.
Turen tager op til 3 timer alt efter vind og vejr.
Få oplysninger og bestil pr. telefon 56 20 21 60 hos Bus- og Grupperejser
(kl. 9-16, mandag - fredag), eller gerne pr. mail til: bus@faergen.dk
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BILLETINFORMATION
Billettyper		
Standardbillet kan ændres indtil afgang. 		
Betaling
Billetter kan kun købes umiddelbart før afgang.
Refundering
- Månedskort kan ikke refunderes.
- Årskort kan delvis refunderes. Ved opgørelse fratrækkes prisen for månedskort pr. påbegyndt måned. Der fratrækkes et ekspeditionsgebyr på DKK 75.
- 10-turskort refunderes indtil 2 måneder efter sidste gyldighedsdag ved 		
modregning af ordinær billetpris pr. realiseret rejse på det pågældende 		
tidspunkt og et ekspeditionsgebyr på DKK 75.
- Øvrige billetter refunderes mod et ekspeditionsgebyr på DKK 75 for billetter til
køretøjer og DKK 30 for billetter til gående, hvis afbestilling sker før afgang. 		
Ved afbestilling efter afgang opkræves der et gebyr på 20% af billettens 		
listepris (dog minimum DKK 75 for billetter til køretøjer og DKK 30 for billetter 		
til gående).
Hvis et køb fortrydes indenfor 24 timer efter betaling, refunderes beløbet uden gebyr.
Gyldighed
Billetter kan ikke refunderes senere end 3 måneder efter afrejsedato.
10-turskort er gyldigt 12 måneder fra købsdato.
Billetkontrol
I henhold til Færgens Befordringsbestemmelser udføres der billetkontrol. Hvis
ikke der kan forevises gyldig rejsehjemmel ved billetkontrol, udskrives en kontrolafgift på DKK 600. Kontrolafgift skal betales sammen med ny gyldig billet.
Definition på en personbil
Tilladt totalvægt indtil 3.500 kg.
Biler med tilladt totalvægt over 3.500 kg betragtes som lastbiler/busser.
Definition på en autocamper
Køretøjer som er indregistreret til anvendelse som ”beboelse” og med en maks.
totalvægt på 3.500 kg betaler prisen som autocamper efter længde.
En autocamper med en maks. totalvægt på over 3.500 kg betaler prisen som
autocamper, såfremt køretøjet fra fabrikken er bygget som autocamper, og er
indregistreret første gang som autocamper.
Køretøjer over 3.500 kg som afviger fra definitionen for autocamper betaler
Færgens godspriser. For booking af lastbil kontakt Godsafdeling tlf. 56 20 21 40
/e-mail: gods@faergen.dk
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Færgen sejler til de danske øer

Ballen

SamsøFærgen
København
Kalundborg

Esbjerg

FanøFærgen

Ystad
Køge

Nordby

Rønne
Bøjden

AlsFærgen

BornholmerFærgen
Tårs

Fynshav
Spodsbjerg

LangelandsFærgen
Sassnitz

LANGELAND

Færgen sejler til tid med familien, lang weekend
og Bornholm, til smuk natur, strand og Fanø, til skov,
saltvand og Samsø, til hyggelige byer og Als og til
madkurv, udflugter og Langeland. Tag Færgen.
Den er i havn om få minutter.
faergen.dk

2konnect.dk

SPODSBJERG

