NYE MULIGHEDER MED KOLLEKTIV TRAFIK PÅ FYN!

BUSTUR, PLUSTUR
OG FLEXTUR.
FIND DET HELE I REJSEPLANEN!

Bustur

Busturen er vores primære tilbud til dig
i Rejseplanen. Rejseplanen vil altid lede
efter bus- eller togforbindelser først.

Plustur

Har du langt til eller fra bus/tog, så kan
Rejseplanen nu foreslå dig en Plustur
som en del af din rejse. Med Plustur
bliver du kørt til eller fra et knudepunkt,
hvor du kan skifte til eller fra bus eller tog.

Flextur

Flextur er et alternativ til bus og tog.
Rejseplanen kan foreslå Flextur til hele
din tur, når du søger på tider og steder,
hvor en Bustur eller Plustur ikke er en
god mulighed. Du har desuden altid
mulighed for at bestille Flextur på
FynBus.flextrafik.dk.

Plustur på Fyn

Når du har langt til eller fra
stoppestedet.
Hvad er Plustur?

Med Plustur bliver du kørt til eller fra et
knudepunkt, hvor der er bus- eller togforbindelse. Vi planlægger Plusturen, så du
kan nå at skifte.

Hvordan bestiller jeg Plustur?

Hvis du søger en rejse fra adresse til
adresse på Rejseplanen, kan Rejseplanen
foreslå en Plustur på en del af rejsen.
Plustur kan kun bestilles via Rejseplanen.

Flextur på Fyn
Vi henter dig hvor du er,
og kører dig hele vejen.
Hvad er Flextur?

Med Flextur kan du køre fra dør til dør
- også til nabokommunen.

Hvordan bestiller jeg Flextur?

Hvis du søger en rejse fra adresse til
adresse på Rejseplanen, kan du blive
tilbudt Flextur, når der ikke kører bus
eller tog. Du kan også bestille Flextur via
Flextrafik-appen, på FynBus.flextrafik.dk
eller ved at ringe til os på 63 11 22 55.

Plustur og Flextur kan bestilles af alle - op til 14 dage før, men senest 2 timer før du vil
afsted. Der kan være andre passagerer med, og det varierer, hvor lang tid turen tager.

Hvor og hvornår kan jeg køre?

Du kan køre Plustur og Flextur i de fleste
fynske kommuner. Se kortet.
Du kan ikke køre Plustur og Flextur 24.12
og 31.12.
Mere info i de enkelte kommuners
køreplaner på FynBus.dk
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Assens

Nyborg

Priser og billetter?

Faaborg-Midtfyn

Svendborg

Odense Flextur: Kl. 6-24 Plustur: Kl. 5.30-24
Flextur: Kl. 9-24 Plustur: Kl. 5.30-24
Her kan du ikke køre Plustur og Flextur
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Plustur: 25 kr. Børn (under 16): Halv pris.
Pendlerkort, pendler kombi, Ungdomskort
og visse togbilletter kan benyttes.
Flextur: Minimumspris og derefter
kilometerpris. Se kommunekøreplan
på FynBus.dk

Se mere info og køreplanerne
for de enkelte kommuner på
FynBus.dk/godtur

