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Försvinner expressbussarna från Dalarna?
Masexpressen i Mora har sålts till Mohlins Bussar i Ljusdal. De kör bl.a. den mycket populära
Härjedalingen. För resenärerna innebär detta i dagsläget inga förändringar i trafiken MoraStockholm.
Siljan Buss ingår i koncernen A Björks AB och det bolaget har i dagarna sålts till Transdev
Sverige AB. Transdev är idag en av de största persontrafikoperatörerna i Sverige och erbjuder resor med buss, tåg,
spårvagn och båt. Genom förvärvet stärks positionen ytterligare med nya tjänster och nya delmarknader. Vad ´händer
med expressbusstrafiken i Dalarna? Falun är en av få stora städer i landet som saknar expressbussar. Foto: Masexpressen

Åk hundspann sista biten!
Flygbolaget BRA meddelade för en vecka sedan att 50 % av platserna på flyget BrommaSälen över jul och nyår är bokade.
Från och med nu är det möjligt att boka hundspann med Alaskan Huskey-hundar via
BRAs sajt, i samband med bokning av flygresa till den nya flygplatsen i Sälen-Trysil; Scandinavian Mountains Airport. Hundspannstransport är möjligt att boka mellan flygplatsen och Hundfjället/
Tandådalen från flygplatsen eller mellan flygplatsen och Högfjällshotellet.
Foto: BRA

TiB lanserar Höstkortet

Nya tågtider
Söndagen den 15 december går all tågtrafik i landet
över till ny tidtabell. Inga större förändringar i trafiken
på Dalabanan har aviserats.
SJ och MTR Express säljer nu biljetter för resor till
och med 22 mars 2020.

Nu är Snötåget miljövänligt
Den 19 december startar den dagliga tågförbindelsen
mellan Östersund och Mora. Den marknadsförs som
Snötåget. Tåget går söderut på
förmiddagen och åter på eftermiddagen.
Nytt för i år är att trafiken
bedrivs på det förnyelsebara
drivmedlet HVO.
Foto: Vi Resenärer

Tåg i Bergslagen (TiB) lanserar Höstkortet, ett nytt tågluffarkort som ger höstlovets
tågresenärer tre sammanhängande dagars obegränsat resande på TiB-tågen under
vecka 44 (28/10– 3/11).
Kortet gäller inte på SJ-tågen
och X-tågen.
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Borta är Blå Tåget
Blå Tåget med den klassiska
restaurangvagnen och barvagnen med piano som under
flera år rullat mellan Stockholm och Göteborg har gått i
konkurs.
Foto: Vi Resenärer

Tag tåget eller bussen till Stockholm under höstlovet
Det finns mycket att göra i Stockholm under höstlovet och under All Helgonahelgen,
Skansen och Tekniska museet har öppet alla dagar under lovet. Gröna Lund har öppet vissa
dagar under lovet. Lämna bilen hemma och koppla av på tåget eller bussen.
SJ kör direkttåg Mora-Borlänge/Falun-Stockholm
Masexpressen och Flixbus kör Mora-Borlänge-Stockholm
Länkar till tåg och buss och till olika evenemang finns på vår hemsida www.vireser.se
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På resenärens sida i mer än 25 år

Res klimatsmart och tryggt
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Boka en grön
julresa i år

Välj tåget eller bussen framför bilen

