Upptäck äventyren längs Inlandsbanan
Inlandsbanan är inte som andra tåg. När andra tåg stannar mitt i stan
släpper Inlandsbanan av dig mitt i äventyret. Banan sträcker sig med
sina 130 mil från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Koppla av
och ta det lugnt eller njut av en aktiv semester med stora möjligheter
att utöva dina friluftsintressen, du kan exempelvis ta med dig din
cykel på resan. Du reser bekvämt i våra rälsbussar där våra tågvärdar
ser till att du får en trevlig och minnesvärd resa. Sommartid gör vi
bland annat stopp för lunch och middag utmed banan. Besök vår
hemsida för mer information och inspiration till din resa, välkommen
att resa med oss!
Erbjudandet för Region Jämtland Härjedalens Personalförening:


10% rabatt på enkelbiljetter med Inlandsbanan



Erbjudandet gäller enkelbiljetter på Inlandsbanans under 2017:
-Pendeltåget Östersund-Åsarna och Mora-Orsa t.o.m. 9 juni
-Dagtåget Östersund-Mora t.o.m. 11 juni
-Sommarsäsongen Mora-Gällivare 12 juni-20 augusti
Biljetter för pendeln och dagtåget bokas och betalas ombord. Uppvisa
RJH-legitimation för tågvärden för att erhålla rabatten.
Biljetter för sommartrafiken bokas med fördel senaste 1 dygn före
avresa för att garantera plats. Uppge bokningskoden vid bokning som
kan göras via hemsida, mejl eller telefon. Rabatt lämnas även vid
betalning ombord vid uppvisande av RJH-legitimation.
Gäller endast nya bokningar och kan ej kombineras med andra rabatter.
Bokas i mån av plats.
Medtag din RJH-legitimation på tåget.
Uppge bokningskod: ”RJH2017” vid bokning.
Erbjudande gäller dig som medlem samt familjemedlemmar bosatta på
samma adress.

Villkor:










Bokning:





Pendeln och dagtåget: Bokas och betalas ombord på tåget.
Sommartrafiken: Boka och betala via www.inlandsbanan.se,
boka@inlandsbanan.se eller 0771-535353. Alternativt ombord i mån av
plats.
Uppge bokningskoden ”RJH2017” för att erhålla rabatten.
Läs mer om Inlandsbanan och våra biljetter samt aktuell tidtabell på
www.inlandsbanan.se.
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