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Swebus utökar tidtabellen till Örebro
inför julen
Swebus sätter in nya avgångar i tidtabellen från Göteborg till Örebro imorgon
onsdag och torsdag innan julafton. Dessutom har företaget tidigare meddelat
att de sätter in 140 extrabussar samma dagar i hela linjenätet.
- Det är hårt tryck på bokningarna på resor från Göteborg till Örebro inför jul,
säger Ingvar Ryggesjö, presschef på Swebus. Förutom att vi kör fler bussar på
de avgångar vi har planerat sen tidigare, så väljer vi även att sätta in nya
kvällsavgångar. Så för alla som är ute i sista stund har vi platser kvar på
denna sträcka.
De nya avgångarna körs på onsdagen den 22 december och torsdagen den 23
december klockan 17.50 från Göteborg och med ankomsttid till Örebro
klockan 22.00. Bussen stannar på vägen i Lekåsa, Vara, Skara, Götene,
Mariestad, Lyrestad, Hova, Finnerödja och Laxå.
Under onsdagen och torsdagen innan julafton sätter Swebus även in 140
extrabussar i hela linjenätet samt ytterligare nya avgångar från Göteborg till
Karlstad.

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
Om Swebus
Swebus är störst inom interregional busstrafik i Sverige och erbjuder
expressbussresor, bussresor till flyget med Flygtransfer och chartrade bussar.

Företaget har över två miljoner passagerare per år på 10 000 avgångar per vecka.
Med Swebus kan du resa till cirka 150 orter från Mora och Oslo i norr till Skåne
och Köpenhamn i söder. Dessutom samarbetar Swebus med andra bussbolag för
resor till Norrland och Europa. Alla företagets expressbussresor är märkta med
Bra miljöval och ombord på Swebus bussar finns gratis internet. Swebus ingår i
Nobina AB, som är ledande i Norden på kollektivt resande med buss. Läs mer och
köp din resa direkt på www.swebus.se.
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