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SJ har ett erbjudande till barn
De som reser med vuxen- eller pensionärsbiljett i 2 klass kan ta med sig ett eller två barn upp till
och med 15 år och betalar följande per barn: + SJ Snabbtåg och SJ InterCity: 15 % av vuxenpris,
+ SJ Regional: 0 kronor (5 kr bokningsavgift vid platsreservation), + SJ Nattåg: 50 % av vuxenpris
En familj bestående av 2 vuxna och två ungdomar, 10 och 12 år, betalar för en resa fram och åter
Falun-Stockholm totalt kring 1 400 kr i 2 andra klass, ombokningsbar, vid köp en vecka före avresan. Barn som reser tillsammans med vuxen i 1 klass betalar fullt pris.
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Snabbt och billigt med Vy-buss
Vy-buss, tidigare Nettbus Bus4You, kör en tur Ludvika-Arlanda/Stockholm fram och åter dagligen. Restiden är 3 tim. 10 minuter till Stockholm och priset är 199 kr enkelresa för vuxen. Resenärer till Arlanda byter buss i Västerås och får en restid Ludvika-Arlanda på 4 tim. 10 minuter
till ett pris av 338 kr. Väljer man tåget till Stockholm blir det byte antingen i Västerås eller i Borlänge. Restiderna ligger på 3 till 4 timmar och ett vanligt enkelpris är 325 kr. Till Arlanda tillkommer buss från
Cityterminalen. Tåget erbjuder ett stort antal avgångar dagligen.
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Ska du till Falun? Undvik avgången 09.44 från Stockholm
Ett mycket populärt tåg från Stockholm till Dalarna är SJs IC-tåg från Stockholm till Mora med avgång 09.44. Det
är tåg 42 på SJs språk. Tyvärr har det tåget ingen anslutning i Borlänge till tåg mot
Falun. Det är så ”smart” planerat att tåget kommer till Borlänge 12.09 och ett TiB-tåg
till Falun avgår en minut senare, dvs 12.10.
SJ föreslår i sin reseplanerare att resenärer till Falun byter till Dalatrafiks buss i Hedemora efter att ha väntat där i nästan 30 minuter. Bussen är framme i Falun 12.55.
Det kan synas som om det är en miss planeringen men man får inte glömma att Tåg i
Bergslagen (TiB) främst är till för arbetets- och studiependling inom länet och inte för
turister och andra som besöker Dalarna.
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SJ hade det kortaste tåget!
I lördags var det populära 09.44 tåget till Mora helt fullsatt och det fanns
inga biljetter att få dagarna före. SJ körde som en vanlig lördag med endast
5 vagnar. Snälltågets tåg till Oxberg inför Tjejvasan, som gick på fredagskväll,
hade dubbelt så många vagnar för resenärerna och en vallavagn.
I lördags gick också DN tåget till Alperna. Det var ett långt tåg med cirka
15 vagnar.
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Masexpressen kör till Båtmässan i Stockholm
den 7 och den 14 mars.
Den 26 och 28 mars går bussen
till mässan Nordiska Trädgårdar,
även den arrangeras på Stockholmsmässan. Bussen utgår från
Orsa.
Info och bokning www.masexpressen.se eller
0250-51 11 01.
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På vår hemsida,
www.dalabanan.se. finns
lokala reseportaler för
Falun, Rättvik, Mora,
Malung och Sälen. De
innehåller information om
buss, flyg och tåg till respektive ort samt tips på bra förbindelser. Det går bra
att länka till dessa portaler.
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