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SJ går upp till 100 %
SJ säljer nu biljetter till samtliga platser i de tåg som rullar från och med den 15 juli. Det fördubblar kapaciteten men innebär samtidigt att resenärer som köpt en biljett med en tom plats
bredvid nu kan få en bokad resenär där.
Foto: Vi Resenärer

SJ direkttåg Stockholm-Mora
SJ gör ett antal ändringar i trafiken Stockholm-Mora under sommaren. Direkttågen från
Stockholm avgår från Centralen 07.41, 11.41 och 17.41 på vardagar. Direkttågen i andra
riktningen avgår på vardagar från Mora resecentrum 06.27, 12.31 och 16.21. Info och bokning på www.sj.se
Foto: Vi Resenärer

Inlandsbanans tider och trafik
Tågen mellan Mora och Östersund går fram till och med 29 augusti. Tåget går från Östersund
07.10 och kommer till Mora 12.18. Vänder och går norrut från Mora 13.25.
Inlandsbanan räknar linjen Mora-Kristinehamn som del av deras järnväg. Den trafikeras i sommar vissa dagar i veckan av Tågab. Info och bokning www.inlandsbanan.se
Foto: Inlandsbanan

Tåg i Bergslagen drar ned på trafiken
Som tidigare år drar Tåg i Bergslagen ned på trafiken under sommaren. De flesta av deras kunder är pendlare och studerande. Sommartidtabellen gäller 4 juli – 14 augusti. Den finns på
www.tagibergslagen.se

Premiär för linjetrafik Stockholm-Grövelsjön
Masexpressen är nu igång igen med daglig trafik Stockholm-Mora (restid cirka 4,5 tim.) och
med trafik vissa dagar Stockholm-Grövelsjön. (restid cirka 8 tim.). Information och bokning
www.masexpressen.se
Foto: Masexpressen

Premiär för Hemmavasan
Hedmans Buss kör torsdagar-söndagar till och med 21 augusti mellan Mora och Sälen och tar
med emballerade cyklar. Hållplatserna är Vasaloppsmålet i Mora, Oxbergs kapell och
Vasaloppsstarten i Berga, Sälen. Obligatorisk bokning. Mer information på
www.hedmansbuss.se
Foto: Siljanturism

Sommarflyg till Sälen
Flygbolaget BRA flyger 11 - 18 juli Bromma-Sälen och Ängelholm-Sälen två dagar i veckan.
Information och bokning www.flygbra.se
Foto: Vi Resenärer

Viktiga nummer och länkar

Enkelt när du kommer till Stockholm

Bra
Dalatrafik
Hedmans Buss
Masexpressen
SJ
Tåg i Bergslagen

Du kan köpa en enkelbiljett för vuxen hos SL genom
att blippa Ditt betalkort från Visa, Mastercard eller
American Express mot en biljettläsare. Biljetten kostar
38 kr. Andra biljetter kan ännu inte köpas på detta sätt.
Mer info www.sl.se
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