Transfer Scandinavian Mountains Airport – Sälen Trysil
Destination

Restid

Hållplatser

Hållplatskarta

Kläppen Ski Resort

45min

Välkomstcentret, Tranantorget

Klicka här

och Check-in 3.

Lindvallen

25min

Sälfjällstorget, Check-in 4, Check-in 3,

Klicka här

Check-in 2, Experiumtorget och
Check-in 1

Högfjället

20min

Check-in 5, Högfjällshotellet och

Klicka här

Gammelgården
Tandådalen & Hundfjället

9min

Check-in 10, Check-in 13, Reception

Klicka här

Hundfjället, Solbacken, Reception
Tandådalen och Panorama

Stöten i Sälen

18min

Skidtorget, Stöten Ski Hotel,

Klicka här

Stöten Mitt och Soltorget

Trysil & Fageråsen

40min

Turistsenteret, Radisson Blu Resort,

Klicka här

Trysil Skysstasjon, Radisson Blu Mountain
Resort och Høyfjellssenteret

Prislista
Samtliga priser är inkl. 6% moms och avser enkelturer.
Den gemensamma direktlinjen är pris per person och barn upp till 11år erhåller 50% rabatt vid resande med vuxen.

Privata transfern avser priser per fordon. Viv större grupper än 8 personer ber vi er tillsvidare att kontakta oss via
mejl eller telefon

Scandinavian Mountains Airport
Destination

Gemensam Direkttransfer

Privat Taxi 1-3pass

Privat Taxi 4-8pass

299:-

1260:-

1800:-

-

950:-

1300:-

Lindvallen/
Sälfjällstorget

260:-

840:-

1200:-

Högfjällshotellet

230:-

730:-

1000:-

Stöten

230:-

730:-

1000:-

Tandådalen/
Hundfjället

180:-

550:-

825:-

Trysil

350:-

1780:-

2300:-

Fageråsen

350:-

1900:-

2300:-

Kläppen

Sälens By

Avbokningsregler
Fri avbokning fram tills 24 timmar före avresa med transfer från Scandinavian Mountains Airport.

FAQ
F. Får man ta med sig skidor på transfern?
S. Svar ja, det är tillåtet med ett incheckat bagage, ett handbagage samt ett par skidor per person.

F. Vad händer ifall mitt flyg blir försenat?
S. Din transfer kommer då att få en ny avgångstid. Det kostar dig ingenting extra, vi hjälps åt att få dig så snabbt,
smidigt och säkert till din destination.

F. Kan jag förboka min transfer och betala på plats?
S. Nej, all bokning som sker innan ankomst skall betalas genom någon av våra betalningsmetoder.

F. Hur gör jag ifall inte kan visa upp biljett när jag ska åka?
S. Du kan bara uppge det namn din transfer är bokad i, så hjälper en av våra chaufförer dig på plats.

F. Måste jag förboka eller kan jag köpa biljett på plats?
S. Biljetter på våran gemensamma transfer säljes endast på plats i mån av hur många platser det finns kvar. Vi
rekommenderar att du förbokar din transfer.

F. Hur kan jag betala min transfer?
S. Vi är anslutna till Klarna och du kan välja mellan kortbetalning eller fakturering genom Klarna. Detta görs i
samband med bokning.

F. Hur betalar jag min transfer om jag inte har förbokat?
S. Då betalas den med kort i fordonet när du löser din biljett för transfer. Du kan inte betala med kontanter.

F. Hur gör jag ifall jag inte fick min e-biljett?
S. Då kontaktar du bara någon av våra medarbetare på +46 (0) 290-300 eller info@salenbuss.se

