Turlista Ornö Sjötrafik fr o m 19/9 2022 t o m 14/5 - 2023
Allhelgona, jul, nyår, trettonhelg, påsk, 1 maj - se särskild turlista

Från Ornö
Må, ti, ons, tors, fre

05.40 07.00 08.00

Lör

08.30 09.30

Sön

08.30 09.30 10.30

11.00 12.00

15.00 16.00 17.00 18.00

11.30

15.30 16.30 17.30

20.15

13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 *

Från Dalarö
Må, ti, ons, tors, fre

06.30 07.30 08.30

Lör

09.00 10.00

Sön

09.00 10.00 11.00

* Körs endast t o m 9 oktober 2022

11.30 12.30

15.30 16.30 17.30 18.30

12.00

16.00 17.00 18.00
14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 *

20.45

Ornöfärjans Samfällighetsförening

-

Bilfärjan Ornö - Dalarö

Bokning och biljettköp
•

Bokning

Enklast gör du din bokning på www.ornosjotrafik.se. Om du skapar en profil kan du dessutom lätt
sköta dina bokningar, ombokningar och avbokningar själv på ”Mina sidor” när det passar dig.

www.ornosjotrafik.se

dygnet runt

alternativt 08-501 566 00

•

Du betalar direkt på nätet med kontokort eller partibiljett.

vardagar

08.00 -12.00

•

Det går även att ringa och boka under vissa tider och då köper du din biljett i automaten vid
färjeläget i Hässelmara på Ornö. Endast kontokorten VISA och Mastercard kan användas.

lördag

stängt

•

Fordon med väldigt tung eller farlig last måste ringa och boka för att vara garanterad en plats.

söndag/helgdag

stängt

•

•

•

Registreringsnummer ska uppges vid bokning.

Giltig biljett måste visas upp för elektronisk avläsning vid ombordkörning i Hässelmara. Vid bokning
på nätet ska PDF-bilagan med QR-kod visas. Den bifogas i mailet med bokningsbekräftelsen. Om du
har partibiljett eller årskort måste resekortet visas upp för scanning. Observera att man ska vara på
plats minst 5 minuter innan avgång för att vara garanterad sin bokade plats.
Partibiljetter kan endast köpas via ”Mina sidor” på nätet. Du köper 10 resor, men betalar bara för 9.
Du kan se hur många resor du har kvar och sedan enkelt fylla på när de är slut. När du har partibiljett
ska resan bokas på nätet.
Årskort beställs på bokningskontoret i god tid innan önskat startdatum.

Prislista – tur och retur

Personbefordran 6 % Varutransport 25 %

Fordon L < 6 m, B < 2 m

120 kr

145 kr

Fordon L < 6 m, B > 2 m

240 kr

290 kr

Fordon L > 6 m < 10 m, B > 2 m

480 kr

575 kr

Fordon L > 10 m < 15 m, B > 2 m

720 kr

865 kr

1 200 kr

1 440 kr

Fordon L >15 m, B > 2 m
MC/Moped

Ornö Sjötrafik AB

www.ornosjotrafik.se

Årskort Privatperson Fordon L < 6 m, B < 2 m

Brunnsviken

08-501 563 14 (ej bokning)

Familjeårskort Fordon L < 6 m, B < 2 m

130 55 ORNÖ

kontoret@ornosjotrafik.se (ej bokning via mail)

Passagerare fyllda 15 år

Extratur (enkel resa)

95 kr
7 920 kr
10 800 kr
60 kr

8 400 kr

9 960 kr

