Welkom aan boord, leuk dat je met ons reist. Hier volgen
enkele tips voor een aangename reis met FlixBus:
Schön, dass Du mit uns fährst! Hier ein paar Tipps für eine
angenehme Fahrt mit FlixBus:
Plaatsgebrek? De bagagerekken boven je
stoel kan je gebruiken voor je handbagage.
Platzprobleme? Dein Handgepäck ist in den
Staufächern über Dir gut aufgehoben.

Op je plaatsen - gordels om - start! Gelieve je
autogordel gedurende de hele rit te dragen.
Auf die Plätze – Anschnallen – Los!
Bitte benutze Deinen Anschnallgurt während
der Fahrt.
Blijf tijdens je gehele reis online via onze
WiFi*. Surf met 4G snelheid eenvoudig op het
internet!

Gratis
WI-FI

Immer mobil. Einfach in unser WLAN einloggen
und mit LTE-Geschwindigkeit lossurfen!

Honger? Dorst? Geen probleem! Dranken en
snacks zijn verkrijgbaar bij de chauffeur.

DRANKEN
EN SNACKS

Hunger? Durst? Kein Problem! Getränke und
Snacks gibt’s beim Busfahrer.

Wachten op de volgende stop is niet nodig,
een toilet is aanwezig bij de achteringang
van de bus.

WC AAN
BOORD

Stilles Örtchen gesucht? Du findest es
im hinteren Eingangsbereich.

Accu leeg? Zoek naar plekken met dit symbool.
Daar vind je stopcontacten.
Akku leer? Halte nach Plätzen mit diesem
Symbol Ausschau. Dort findest Du Steckdosen.

STOPCONTACTEN

AAN BOORD

Dranken

Prijs

Water met prik / zonder prik (0,5 l)
Appelsap met prik (0,5 l)
Coca Cola (0,5 l)
RedBull (0,25 l)
Bier (0,33 l)**
Capri-Sonne (0,33 l)

Snacks

1,50 €
1,50 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
1,00 €
Prijs

Haribo Beertjes
BiFi
Snickers / Twix / Mars
Leuke buurman/-vrouw

1,00 €
1,00 €
1,00 €
0,00 €

Gelieve de chauffeur gepast te betalen!
De verkoop van dranken en snacks wordt door de chauffeur verzorgd.

VEILIG ONDERWEG!
Gekwaliﬁceerde chauﬀeur
Moderne bussen
APK gekeurd
DOWNLOAD NU ONZE APP!
Reis boeken
Ticket laten zien
Exclusieve oﬀertes krijgen

www.FlixBus.nl
MFB MeinFernbus GmbH · Karl-Liebknecht-Straße 29 · 10178 Berlijn
FlixBus GmbH · Sandstraße 3 · 80335 München
Duitsland
* Let op; onze WiFi maakt gebruik van het mobiele netwerk. Bij onvoldoende bereik kunnen we je helaas
geen stabiele en snelle verbinding garanderen. ** Alcoholhoudende dranken verkrijgbaar vanaf 18 jaar.
Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

