
Supplerende information om 3-dagsbilletten 

med BornholmerFærgen/Bornholmerbussen 
 

Igen i 2016 tilbyder Færgen en superbillig 3-dagsbillet med Bornholmerbussen til medlemmerne af 

Bornholms Passagerforening.  Du skal kun betale 280 kr. og sandelig om ikke det er en 

tur/returbillet; og her kan du læse mere om, hvordan billetten fungerer:  

 

Bornholmerbussen indfører lavere sommerpriser i perioden 2. maj – 31. august 2016 for billetter 

købt fra og med den 2. maj 2016 til afgange i den nævnte periode. 

  

Færgens tilbud til Bornholmers Passagerforening ”3-dagsbillet Bornholmerbussen” for medlemmer 

og én ledsager koster dermed som følger: 

  

2. maj – 17. juni + 15. august – 31. august 2016: 

 

Voksen kr. 260,00 tur/retur pr. person 

 

1. september – 18. december 2016 (samme pris som før 2. maj): 

 

Voksen kr. 280,00 tur/retur pr. person 

 

1) Dette favorable tilbud kan benyttes alle medlemmer af Bornholms Passagerforening, som 

har betalt kontingent, eller som har opnået kontingentfrihed i 2016. 

2) Du kan også købe en »3-dagsbillet« til en ledsager (der er ikke krav om, at din ledsager skal 

være medlem af Bornholms Passagerforening). 

3) Din ud- og hjemrejse skal bestilles samtidig. Bestiller du også til en ledsager, skal personen 

rejse sammen med dig på såvel ud- som hjemrejsen. 

4) Udrejsen, kan godt udgå enten fra Bornholm eller København. 

5) Hjemrejse kan foretages samme dag, og man skal senest rejse hjem på tredjedagen, dvs. 

efter to overnatninger. 

6) Ved bestilling af billetten skal du oplyse kodeordet BORNPAS3. Færgen kan også forlange 

at få oplyst dit medlemsnummer – og forespørge Bornholms Passagerforening om 

medlemskabet er i orden. 

7) Tilbydes på alle afgange UNDTAGEN fredag og søndag eftermiddag; hhv. fra Rønne kl. 

14.30 og København 14.45. 

 

Det en god idé at bestille din super-billige 3-

dagsbillet i god tid, før du skal rejse 
Har du ikke et medlemsnummer, så husk at melde dig ind i foreningen, og gør dette i god tid inden 

du ønsker at benytte dig af tilbuddet, der kan være lidt ekspeditionstid på at få et medlemsnummer! 


