
RES ENKELT TILL  
MALMÖ MED VÅRA  
BUSSANSLUTNINGAR 
ANSLUTNINGSORT/ 
PÅSTIGNINGSPLATS 
Från din hemort till Malmö tar du  
dig bekvämt och enkelt med vårt  
anslutningsnät som innefattar ca 110 
orter/platser. För att vara säker på att 
få plats rekommenderar vi dig att boka 
anslutningen samtidigt som du bokar  
din resa. Vid sista-minuten-bokning kan 
plats på anslutningsbuss ej garanteras. 

ANSLUTNINGSRESAN TILL MALMÖ 
Anslutningsbussen till Malmö hämtar 
dig på bokad påstigningsplats. På väg 
till Malmö stannar bussen och hämtar 
fler resenärer, men det finns även tid för 
kortare pauser och lunchuppehåll (ej 
vid direktanslutning). Bussen kommer 
att vara skyltad för både Ölvemarks  
Holiday och Scandorama då vi  
genomför anslutningarna gemensamt. 

VIKTIG INFORMATION 
Vi ber dig vara på plats 15 minuter  
före anslutningsbussens avgång från 
din påstigningsplats. Ibland måste 
vi med kort varsel ändra så att vissa 
anslutningslinjer helt eller delvis  
genomförs med andra bussar, tåg eller 
taxi. Vi meddelar anslutningsändringen 
så snart den är känd, vilket oftast inte 
är mer än någon dag innan anslut-
ningen ska ske. Eventuella ändringar 
av hemanslutning får du besked om 
av din reseledare under hemresan. 
Hemkomsttiderna som anges i tabellen 
på sidan 120-121 är ungefärliga.  
Förseningar kan förekomma. 

JOURTELEFON 
Har anslutningsbussen inte kommit 
15 minuter efter utsatt tid, ring  
då vår jourtelefon 0708-898290. 
Den är bemannad 24 timmar om 
dygnet i samband med utresor och 
hemkomster. 

BARNRABATTER 
Barn under 16 år erhåller 50% rabatt 
på anslutningsresan. 

HOTELLÖVERNATTNING I 
MALMÖ INFÖR/EFTER DIN 
BUSSRESA
Du kan även välja att ta dig till Malmö 
på egen hand och boka övernattning 
genom oss. Övernattning inkl. 
frukost kostar 475 kr per person och 
natt i dubbelrum på våra Malmö-
hotell. Enkelrumstillägget är  
250 kr. Information om vilket hotell 
du ska bo på hittar du på din biljett. 
Observera att du inte själv kan 
välja övernattningshotell utan det 
är beroende av vilken resa du bokat. 
Undantagsvis och med kort varsel 
kan andra likvärdiga hotell i Malmö 
med omnejd komma ifråga om 
beläggningen på hotellen är högre 
än normalt. Om du har bokat hotell-
övernattning blir du hämtad och 
lämnad vid hotellet. Avresa från 
hotellen på utresedagen i Malmö är 
ca 07.10-07.30. Vänligen, se anslag i 
hotellets reception.

HOTELLÖVERNATTNING 
INFÖR/EFTER DIN  
FLYGRESA 
Vakna utsövd inför din avresa! Vi kan 
erbjuda hjälp med bokning av en 
hotellövernattning på något av våra 
flygplatshotell. Vid boende på hotellen 
nedan ingår ej transfer till flygplatsen 
vid avresa/hemkomst.

ÖRESUNDSTERMINALEN 
Våra bussresor utgår från Öresunds- 
terminalen. Här finns bra parkerings-
möjligheter samt toaletter. Det finns 
även en restaurang som erbjuder 
dagens rätt, à la carte och fika. Se 
oresundsterminalen.se 

PARKERING 
På området finns 45 korttids- och 240 
inhägnade långtidsparkeringsplatser 
Parkeringen kostar 90 kr per påbörjat 
dygn eller 500 kr för en vecka och 
därefter 75 kr per påbörjat dygn. 
Betalning görs med betalkort. Ingen 
förbokning behövs. För öppettider 
på Öresundsterminalen, se 
oresundsterminalen.se. 

VÄGBESKRIVNING 
Detaljerad vägbeskrivning från  
Malmö, Lund och Trelleborg finns på 
olvemarks.se. Öresundsterminalen 
finns på Flansbjersvägen i Arlöv, 
vid Yttre ringvägen direkt intill 
motorvägsinfarten till Malmö. 
Avfart från norr nr 16, från söder 
nr 16b, Sunnanå trafikplats, följ 
skyltning Toftanäs. GPS-adress: 
Flansbjersvägen, Arlöv. GPS-
koordinater: N55°36.4711E013°05.7791, 
Burlövs kommun. 

OM DIN BUSSRESA
ÖLVEMARKS KOMFORTBUSSAR 
De bekvämligheter som finns i våra 
långfärdsbussar gör resan behaglig 
på alla sätt och vis. Vi använder oss 
oftast av 2014 års modell eller nyare, 
fyrstjärninga helturistbussar. Alla våra 
egna bussar är utrustade med toalett, 
säkerhetsbälten, fällbara stolar, läs- 
lampor och ljudanläggning samt inte 
minst – en trevlig och säker chaufför! 
Detta är Ölvemarks komfortbussar. 
Alla bussar är dessutom utrustade 
med luftkonditionering. Vid mycket 
höga temperaturer blir det dock inte 
alltid så svalt i bussen som man önskar, 
eftersom även en väl fungerande luft-
konditioneringsanläggning har sina 
begränsningar. 

AVGÅNGSTID 
Avgångstid är kl. 08.10* från 
Öresundsterminalen. Om du tar dig 
till terminalen på egen hand ska du 
vara där senast kl. 07.45. Ungefärlig 
hemkomsttid är kl. 20.00. 
*Avvikelser kan förekomma för enskilda
resor, se information på din biljett. 

PRAKTISKA TIPS 
Under din resa kommer du att behöva 
svenska kronor (SEK), euro (EUR) samt 
även den nationella valutan om du 
besöker ett land som inte har euro. 
På vår hemsida under Bra att veta på 
respektive resa har vi angett vilken 
valuta du behöver på just din resa. Vi 
rekommenderar att du växlar till dig 
valuta innan din resa eftersom vi inte 
kan garantera växlingsmöjlighet under 
resdagarna. Tänk på att även växla till 
mindre valörer t.ex. 5- och 10-euro-
sedlar. Tyvärr har vi inte möjlighet att 
tillhandahålla kartmaterial till platserna 
som besöks på din resa. Är du intres-
serad av kartor rekommenderar vi att 
du inhandlar sådana i förväg.

PAUSER 
På alla våra bussresor gör vi pauser 
med jämna mellanrum, normalt efter 
ca två till tre timmars färd. Våra bussar 
är helt rökfria. Det ges tillfälle att röka 
på de pauser som görs under resan. 
Vi stannar alltid för lunchuppehåll 
under resdagarna om det inte ges 
tillfälle att äta lunch i samband med en 
färjeöverfart. 

PLATSER I BUSSEN 
I de bekväma Ölvemarksbussarna 
tillämpas, i demokratisk anda, ett 
rotationssystem där du får tillfälle att 
byta plats resdag för resdag. Plats 
längst fram i bussen kan därför ej 
reserveras, inte ens mot läkarintyg. 
Den som lider av åksjuka bör därför 
konsultera läkare före avresan för 
inköp av lämpliga preparat. På resor 
där vi ej övernattar på hotell på väg 
till resmålet tillämpas av naturliga 
skäl inte rotationssystemet. Reser du 
ensam eller i ett sällskap bestående 
av ett udda antal personer kan någon 
i ert sällskap få sitta bredvid en annan 
medresenär. 

BAGAGE 
Ditt bagage får maximalt omfatta 
en resväska (max 20 kg) och ett litet 
handbagage per person. Som resenär 
ansvarar du själv för transporten av  
ditt bagage till och från bussen och 
hotellrummet. Dessutom ansvarar du 
själv för att ditt bagage verkligen lastas 
in i bussen vid avfärd. Tänk på att 
resväskor, liksom på flyget, packas 
på varandra och att väskorna och 
innehållet därför bör tåla detta. 
Ölvemarks ersätter inte skadat bagage 
utan hänvisar till respektive transportörs 
försäkringsbolag. Detta gäller även på 
anslutningsresorna samt vid eventuell 
omlastning av bagaget. De generösa 
införselreglerna för alkohol gör att vi 
måste maximera vikten på det tillåtna 
bagaget till sammanlagt 20 kg per 
person. 

OM DIN FLYGRESA 
Till ett stort antal destinationer 
har vi resor med reguljärflyg från 
Köpenhamn/Kastrup, Stockholm/
Arlanda, Stockholm/Bromma och 
Göteborg/Landvetter. Vänligen, se 
under respektive resmål. 

PASS, BILJETT OCH BAGAGE
Tidtabellerna kan ändras mellan 
bokning och avresa. För exakta 
flygtider och bagageregler, vänligen 
se din biljett som du får ca en vecka 
före avresa. Kontrollera att stavningen 
av ditt namn på biljetten är densamma 
som i ditt pass – det är resenärens 
ansvar att detta är helt korrekt. Du 
kan nekas ombordstigning om inte 
uppgifterna stämmer. Vid ändring av 
felstavat namn uppgår kostnaden till 
vad flygbolaget tar ut, vilket varierar 
mellan de olika bolagen. Kontrollera 
i god tid före avresan att ditt pass 
är giltigt för hela utlandsvistelsen. 
Kraven från olika länder förändras 
kontinuerligt och säkrast är att ha ett 
pass som är giltigt i minst 6 månader 
efter hemresedatum. 

Bra att veta
Detta hotell ligger i 
hjärtat av den nya 
stadsdelen Hyllie 
granne med Emporia 
shoppingcenter. Ett par 
minuters promenad 
från Hyllie Station.

Vår bedömning: öööö

   Quality Hotel View - Malmö

Beläget vid Malmö 
Arena i hjärtat av den 
nya stadsdelen Hyllie. 
Hotellet finns på gång- 
avstånd till shopping-
centret Emporia och 
Malmö Hyllie Station. 

Vår bedömning: öööö

   Best Western Malmö Arena - Malmö

Trevligt och välskött 
hotell med 168 rum. 
Utmärkt service,  
beläget 5 km från 
centrum.

Vår bedömning: öööö

  Scandic Segevång - Malmö

Förstklassigt hotell med  
unikt läge mitt i Sky 
City. Gångavstånd till 
terminal och gater.  

Vår bedömning: öööö

Pris: 795:- del i dubbel  
Enkelrumstillägg: 655:-

   Clarion Hotel Arlanda Airport - Arlanda

Detta hotell ligger  
i Hyllie granne med  
Emporia shoppingcenter.   
Ett par minuters  
promenad från Hyllie 
Station. 

Vår bedömning: öööö

Pris: fr. 475:- del i dubbel 
Enkelrumstillägg: 250:-

   Quality Hotel View - Malmö

Beläget vid Malmö 
Arena i Hyllie. Hotellet 
finns på gångavstånd 
till shoppingcentret  
Emporia och Malmö Hyllie 
Station. 
Vår bedömning: öööö

Pris: 475:- del i dubbel  
Enkelrumstillägg: 250:-

   Best Western Malmö Arena - Malmö

   Landvetter Airport Hotel - Landvetter

Ett modernt och ljud- 
isolerat hotell endast 
200 meter från  
terminalen.  

Vår bedömning: öööö

Pris: 695:- del i dubbel  
Enkelrumstillägg: 500:-
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