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Swebus: Karlstad blir välbesökt i
midsommar
Karlstad är det sjätte mest populära resmålet bland expressbussresenärerna
under midsommarhelgen, enligt förköpsstatistik från Swebus. Baserat på
Karlstadbornas egna resvanor sedan tidigare år, så firar de själva helst
midsommar i Stockholm, Oslo och Örebro.
Midsommarhelgen är en av de mest trafikerade på hela året för
expressbussföretaget Swebus. Enligt företagets biljettstatistik åker
svenskarna i år helst till storstäder som Köpenhamn, Göteborg och
Stockholm. Karlstad hamnar på sjätte plats i topplistan. De populäraste
resdagarna är dagen före midsommarafton, torsdag den 24 juni, respektive
söndag den 27 juni.
- Inför många storhelger planerar resenärerna sina resmål långt tid i förväg,
men här skiljer sig midsommarfirandet, säger Ingvar Ryggesjö, presschef för
Swebus. Många väntar till en eller två dagar innan midsommarafton innan de
bokar sin resa. Det är lite för tidigt att säga vart Karlstadborna firar
midsommar i år, men tittar vi på förra årets biljettsstatistik ser vi att
Stockholm lockade mest.
Roskildes festivalområde kvalar in på topplistan tack vare att festivalens
camping öppnar redan på midsommardagen. Antalet midsommarfirare som
åker till Roskilde är fler än exempelvis både Linköping och Örebro. Swebus
börjar erbjuda resor till festivalområdet från och med midsommarafton den
24 juni.
De populäraste midsommarorterna 2011:
1. Köpenhamn

2. Göteborg
3. Stockholm
4. Jönköping
5. Oslo
6. Karlstad
7. Arlanda terminal 5
8. Roskilde festivalområde
9. Örebro
10. Linköping
Statistiken grundar sig på antal förköpta biljetter med resdatum mellan den 23
och 25 juni 2011 per igår torsdagen den 16 juni.
Karlstadbornas populäraste midsommarresmål 2010:
1. Stockholm
2. Oslo
3. Örebro
Statistiken grundar sig på antal köpta Swebus-biljetter mellan den 24 och 26 juni
2010.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingvar Ryggesjö, presschef på Swebus,
tel: 070-187 11 33, e-post: ingvar.ryggesjo@swebus.se

Swebus pressjour: 0701-87 12 00
Swebus är Sveriges ledande expressbussföretag med fler än 10 000 avgångar per
vecka. Swebus erbjuder resor till cirka 150 orter i Sverige samt till Köpenhamn,
Oslo och övriga Europa. Företaget erbjuder även flygtransfer, eventresor och
chartrad trafik. Varje år görs mer än två miljoner resor med Swebus. Alla
företagets expressbussresor är märkta med Bra miljöval och ombord på våra egna
bussar finns gratis internet. Läs mer och köp din resa direkt på www.swebus.se.
Swebus ingår i Nobinakoncernen, Nordens största aktör inom persontrafik med
buss. Verksamheten omfattar kontraktsbaserade regionala resor i Sverige,
Danmark, Norge och Finland samt interregionala resor i egen regi genom Swebus.
Nobinakoncernen omsätter drygt 6 miljarder kronor, kör 3 500 bussar och är med
drygt 260 miljoner resor per år ett av norra Europas större persontrafikföretag.
Mer information återfinns på www.nobina.com.
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