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Ta bussen direkt till Elitloppet
Efter fjolårets succésamarbete med ATG kommer Swebus även i år att erbjuda
direktresor till Sveriges största travevenemang: Elitloppet på Solvalla. Den 25
och 26 maj går extrainsatta dagturer från Uppsala, Västerås, Enköping,
Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje direkt fram till Solvallas grindar.
Den sista helgen i maj går Sveriges största travfest av stapeln: Elitloppet på
Solvalla. Intresset är enormt, Elitloppet brukar ha över 50 000 besökare på
plats. Även i år erbjuder Swebus ett miljösmart och bekvämt sätt att åka dit,
och hem, för en kostnad som blir betydligt lägre än att ta bilen.
Direktresorna går från Uppsala, Västerås, Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och
Södertälje. En enkelbiljett kostar från 89 kronor och inkluderar resa ända

fram till grinden.
TIDTABELL, DIREKTRESOR ELITLOPPET
Ditresa, lördag 25/5 och söndag 26/5
Uppsala-Solvalla 10.05-11.00
Västerås-Enköping-Solvalla 09.25-11.00
Eskilstuna-Strängnäs-Södertälje-Solvalla 09.10-11.00
Hemresa, lördag 25/5 Solvalla-Uppsala 17.30-18.25
Solvalla-Enköping-Västerås 17.30-19.00
Solvalla-Södertälje-Strängnäs-Eskilstuna 17.30-19.20
Hemresa, söndag 26/5 Solvalla-Uppsala 18.00-18.55
Solvalla-Enköping-Västerås 18.00-19.30
Solvalla-Södertälje-Strängnäs-Eskilstuna 18.00-19.50
Swebus resenärer från övriga orter kan också köpa direktbiljett till Solvalla.
Då ingår ett byte till transferbuss vid Cityterminalen i Stockholm. Det finns
också möjlighet att bara åka med transferbussen för 49 kronor.
För priser och köp av biljett, se:
http://www.swebus.se/Event/buss-till-elitloppet/.
Swebus erbjuder också fast pris för busshyra till Elitloppets företagskunder.

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

Fredrik Ekman, informationsansvarig, Solvalla
tel: 073-024 9407, e-post: fredrik.ekman@solvalla.travsport.se
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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