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Transporterna sker med buss eller taxi och stannar bara vid fasta
hållplatser.
Barn 0-11 år åker för halva priset under förutsättning att de säkerhetsmässigt uppfyller kraven för att åka utan särskild bilbarnstol, att de kan
åka i buss med midjebälte, i taxi med bälteskudde eller att de åker i eget
babyskydd som kan fästas i bilen/bussens ordinarie säkerhetsbälte.
Från Åre Östersund Airport kan du, om det finns plats, åka med utan
att ha förbokat. Då till ett högre pris. Vi rekommenderar dock alltid våra
resenärer att förboka sin transfer innan avresa.
För passagerare med rullstol eller andra handikapphjälpmedel hänvisar
vi till Egen taxi eller Rullstolstaxi.
Tillåten bagagemängd: en resväska, ett handbagage och ett skidfodral
eller en barnvagn av mindre modell.
Med hänsyn till att det kan finnas resenärer med allergiska besvär får du
tyvärr inte ta med djur.
Observera att Åre flygtransfer från Åre Östersund Airport vid vissa
tillfällen kan invänta resenärer från två olika flighter, vilket kan medföra
en extra väntetid på upp till 30 minuter.
För flygtransfer och Egen taxi till/från Åre Östersund Airport måste
bokningen göras senast tre timmar före hämtning eller flygets ankomsttid. För flygtransfer, Egen taxi och Stor taxi till/ från Trondheim Airport
Vaernes måste bokningen göras senast tolv timmar före hämtning eller
flygets ankomsttid. För Åre tågtransfer måste bokningen göras senast
tolv timmar innan hämtning eller tågets ankomst. Bokning till avg. före
09.00 ska bokas senast kl. 20.00 kvällen innan.
Gäller även ombokningar. Avbokningar kan ske utan debitering senast
sex timmar före hämtning eller ankomsttid.
En avgift på 25 SEK/resa tillkommer vid bokning utförd av vår kundtjänst.
Åre flygtransfer är bara bokningsbart vid reguljära flygankomster/
-avgångar.
Skrymmande skidbagage (till exempel Douchebags / extra bredd
skidfodral) och dylikt medtas i mån av plats
Skidfodral kan transporteras på bilens tak och då finns det risk att
fodralen kan vara utsatt för vädrets makter.

