Transfer med Flextrafik i forbindelse med vandreturen
Camønoen, 3 dage, overnatning i Røddinge
Transfer dag 1: Fra De Hvide Sten, Kostervej til Røddingevej 16, 4780 Stege
Bestil afhentning ved busstoppestedet De Hvide Sten
Oplys adressen: Røddingevej 16, 4780 Stege til Flextrafik når du/I bestiller.
NB: dette gælder kun, hvis du/I kommer med offentlig transport – og ikke i egen bil. Hertil skal du også
ved afrejse 3. dag.
Se taksterne her: http://vordingborg.dk/borger/trafik-og-vej/koersel/flextur/
Transfer til: Bo-Her, Røddingevej 16, 4780 Stege











Du kan bestille din Flextur ved at ringe på telefon 70 26 27 27 alle ugens dage fra kl. 8:00-18:00.
Turen skal bestilles mindst to timer, før du ønsker at blive afhentet. Du kan tidligst bestille turen, 14
dage før du skal ud at køre.
Du kan blive kørt alle ugens dage fra kl. 6-23.
Når du bestiller, skal du afgøre, om det er vigtigst for dig at blive afhentet eller afleveret på et bestemt
tidspunkt. Hvis afhentningen er vigtigst, skal du oplyse dette tidspunkt.
Da din tur skal koordineres med Flextrafiks andre kørsler, kan det være nødvendigt at skubbe
tidspunktet op til 15 minutter før og 45 minutter efter dit ønskede tidspunkt. Samme princip gælder,
hvis dit afleveringstidspunkt er det vigtigste.
Du får altid oplyst det præcise klokkeslæt for din afhentning.
Du skal stå klar ved kantstenen fem minutter før det aftalte afhentningstidspunkt.
Hvis vognen er mere end 15 minutter forsinket, skal du kontakte Flextrafik på telefon 70 26 27 27.
Du kan få en sms med påmindelse om din bestilling, hvis du tilmelder dig Flextrafik-aftaler

Transfer dag 2: Fra Røddingevej 16, 4780 Stege til Bogø Mølle
Bestil afhentning Røddingevej 16, 4780 Stege
Oplys adressen: Bogø Mølle, Bogø Hovedgade 36, 4793 Bogø By til Flextrafik når du/I bestiller.
Transfer dag 3: Fra Røddingevej 16, 4780 Stege eller fra Møn Museum til Mønbroen
Hvis I er i bil:
Bestil afhentning Møns Museum, Storegade 75, 4780 Stege
Oplys adressen: Mønbroen, 4771 Kalvehave til Flextrafik når du/I bestiller.
Hvis I er kommet med offentlig transport:
Bestil afhentning Røddingevej 16, 4780 Stege
Oplys adressen: Mønbroen, 4771 Kalvehave til Flextrafik når du/I bestiller.
HUSK OGSÅ AT BESTILLE FLEXTUR FRA STEGE TIL RØDDINGE FOR AT HENTE BAGAGE – OG VIDERE TIL
BUSSTOPPESTED DE HVIDE STEN.

