DIN FLYG- OCH
TÅGTRANSFER
TILL FJÄLLEN
TIDER OCH PRISER
12 DECEMBER 2019 – 3 MAJ 2020

VILL DU HA
EN SMIDIG VÄG
TILL BACKEN?

Vi har både flygtransfer och tågtransfer till
Åre, Duved och Storlien. Enkelt och snabbt.
Skulle ditt flyg eller tåg råka bli försenat,
väntar din taxi in dig. Och så får du SAS
EuroBonus för varje transferresa till
och från flygplatsen.
Kör hårt i backen
(vi tar det lite lugnare
på vägen).

ÅRE FLYGTRANSFER
TILL OCH FRÅN ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT

Transport mellan Åre Östersund Airport och ditt boende
i Åre eller Duved. Priset är 310 kr/person. Barn till och
med 11 år betalar halva priset (tyvärr kan vi inte erbjuda
bilbarnstol). Om det finns plats kan du åka med utan att
ha förbokat. Då kostar det 450 kr/person och 200 kr för
barn till och med 11 år.
För dig som vill vara för dig själv en stund
Du kan också boka Egen taxi vid alla ankomster och
avgångar från Åre Östersund Airport. Då får du en egen
taxi för upp till fyra personer. Vid större sällskap kan du
boka Egen storbil och även Egen buss.
För priser och villkor se flygtaxi.se
Åre flygtransfer måste bokas senast
tolv timmar innan upphämtning.
Bokning till avgång före 09.00 ska
bokas senast 20.00 kvällen innan.

Från

310
kr
per person

Tidtabell för Åre Östersund Airport
Anläggning

Hållplats

Tid*

Pris

Mörsil

OKQ8

01.45

310 :-

Järpen

Shell

01.50

310 :-

Undersåker

Hyrskidan

02.00

310 :-

Åre Cont. Inn

Hållplats vid E14

02.05

310 :-

Åre Björnen

Receptionen

02.10

310 :-

Karolinen

Hållplats vid E14

02.15

310 :-

Åre Centrum

Hållplats ovanför
stationshuset

02.25

310 :-

Åre Fjällby

Vid Skistar shop

02.30

310 :-

Åre Tegefjäll

Receptionen

02.40

310 :-

Duved

Hotell Renen

02.45

310 :-

Ånn

Ånns Värdshus

03.10

610 :-

Ånn

Camp Ånn

03.10

610 :-

Enafors

Tågstationen

03.20

700 :-

Storlien

Coop Extra

03.30

810 :-

* Upphämtningstid före flygets avgång.

ÅRE TÅGTRANSFER
TILL OCH FRÅN ÅRE OCH DUVEDS STATION

Transporterna sker med buss eller taxi och stannar vid
fasta hållplatser i Åre och Duved. Priset är 70-140 kr/person
beroende på hållplats. Barn till och med 11 år betalar halva
priset (tyvärr kan vi inte erbjuda bilbarnstol). Om du inte
förbokat din resa kan du ändå åka med i mån av plats.
Då betalar du på plats i bussen/bilen.
Boka Åre tågtransfer senast tolv timmar
innan hämtning eller tågets ankomst.

Från

70 kr

per person

Tidtabell för Åre och Duveds station
Anläggning

Till/från Åre Station

Tid*

Pris

Fjällgården

Fjällgården

01.20

80 :-

Tott Hotell

Fresk i Åre, Tott Hotell

01.15

70 :-

Hotell Granen

Hummeln, Granen

01.10

70 :-

Björnvillan Wärdshuset

Karolinen vid Preem

01.15

80 :-

Åre Continental Inn

Hållplats vid E14

01.15

90 :-

Årebjörnen

Björnen

01.30

100 :-

Copperhill

Copperhill

01.45

140 :-

Anläggning

Till/från Duveds Station

Tid*

Pris

Duveds Semesterby

Duveds Semesterby

01.00

70 :-

Tegefjäll

Tegefjäll

01.10

80 :-

* U pphämtningstid innan tågets avgång.

ÅRE FLYGTRANSFER
TO AND FROM ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT

Journeys to and from Åre Östersund Airport follow flight
arrival and departure times. The advance booking price
from SEK 310 per person. For children up to 11 years
SEK 155 (child seats cannot be provided). If there are spare
seats available you can purchase tickets directly on the
coach or in the taxi (price: SEK 450 per person and SEK
200 for children up to 11 years).
Bookings must be made at least twelve hours before
pick-up or flight arrival time.
Need a little more privacy?
Private taxi is the the option for groups or for those
who travel with lot of luggage or pets.
Read more at www.flygtaxi.se
From only
For departures before 9 am,
bookings must be made before
8 pm the previous day.

SEK

310

per person

Schedule Åre Östersund Airport
Destination

Stop

Time *

Price

Mörsil

OKQ8

1:45

310 :-

Järpen

Shell

1:50

310 :-

Undersåker

Hyrskidan

2:00

310 :-

Åre Cont. Inn

Bus stop at E14

2:05

310 :-

Åre Björnen

Reception

2:10

310 :-

Karolinen

Bus stop at E14

2:15

310 :-

Åre Centrum

Bus stop above the
station house

2:25

310 :-

Åre Fjällby

At Skistarshop

2:30

310 :-

Åre Tegefjäll

Reception

2:40

310 :-

Duved

Hotel Renen

2:45

310 :-

Ånn

Ånns värdshus

3:10

610 :-

Ånn

Camp Ånn

3:10

610 :-

Enafors

Train station

3:20

700 :-

Storlien

Coop Extra

3:30

810 :-

* Pick-up time before flight departure.

VIKTIG INFORMATION
•	Åre flygtransfer och Åre tågtransfer körs mellan 12 december 2019 och
3 maj 2020.
• 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.
• 	För passagerare med rullstol eller andra handikapphjälpmedel hänvisar vi
till Egen taxi/Rullstolstaxi.
•	Tillåten bagagemängd: en normalstor resväska, ett handbagage och ett
skidfodral eller en barnvagn av mindre modell.
•	Skrymmande skidbagage (till exempel douchebags eller extra brett skidfodral) och dylikt tas med i mån av plats. Skidfodral kan transporteras på
bilens tak och då utsättas för påverkan från väder och vind.
• 	Med hänsyn till att det kan finnas resenärer med allergiska besvär får du
tyvärr inte ta med djur.
•	För flygtransfer och Egen taxi till/från Åre Östersund Airport 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. 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.
•	Observera att Åre flygtransfer från Åre Östersund Airport vid vissa tillfällen
kan invänta resenärer från två olika flighter, vilket kan medföra en extra
väntetid.

För fullständiga villkor, se www.flygtaxi.se

IMPORTANT INFORMATION
•	Åre flygtransfer and Åre tågtransfer will operate between December 12,
2019 and May 3, 2020.
•	Transfers will operate by coach or taxi and stop only at designated bus
stops.
•	Children up to 11 travel for half price on condition that they fulfil the safety
requirements for travelling without special child seats, that they are able to
travel in buses with lap straps, in taxis with a booster cushion or that they
travel using their own baby seat which can be secured by the vehicle’s
regular seat belt.
•	We refer passengers using wheelchairs or other assistive devices to hire
Private taxi/ wheelchair accessible taxi.
•	Baggage allowance: one normal size suitcase, one cabin bag and one ski
bag or one small baby carriage.
•	Extra-large baggage (double/wide ski bags for example) is subject to the
availability of space in the coach/taxi and can be carried on the vehicle
roof at the owner’s risk.
•	In consideration for passengers with allergies, animals may not be
transported.
•	Bookings for transfer and Private taxi to and from Åre Östersund Airport
must be made at least twelve hours before pick-up or flight arrival time.
Bookings for transfer to and from Åre and Duved stations must be made at
least twelve hours before pick-up or train arrival. Also applies to re-scheduled bookings. No fee for cancellations up to six hours before pick-up or
flight arrival.
•	A fee of SEK 25 per trip will be charged for bookings made by our customer
services.
•	Åre flygtransfer is only bookable in conjunction with scheduled flight
arrivals/departures.
•	Note that at peak periods, transfer queue times from Åre Östersund
maybe result in an additional waiting time.
For full terms and conditions refer to www.flygtaxi.se

Flygtaxi finns på alla Sveriges flygplatser och på
300 tågstationer. Dessutom trafikerar vi numera fler än
50 internationella flygplatser.
Vårt erbjudande är lika enkelt som smidigt. Du får
fast pris och betalar i förväg. Vi har inga egna bilar eller
bussar – istället anlitar vi lokala bolag över hela landet.
När du väljer Flygtaxis transfertjänster åker du med
Taxi Östersund. De erbjuder också våra resealternativ
Egen taxi och Stor taxi året runt. Sommar/höst kan du
dessutom välja Delad taxi.
Boka på flygtaxi.se, via din resebyrå eller vår kundtjänst, 08-120 920 00, knappval 4 för Åretransfern.
Flygtaxi – resan till resan

Flygtaxi Sverige AB | Kungsgatan 44, 111 35 Stockholm
+46 (0)8 120 920 00 | info@flygtaxi.se | www.flygtaxi.se

