Ritkaart
•

Geldig voor 1 persoon

•

Voor een enkele rit

•

Te gebruiken in alle buurt-, stads- en streekbussen* van Arriva in Fryslân

•

Overstappen? Koop dan een nieuwe Ritkaart

•

Bekijk prijstabel Fryslân
* Ritkaarten zijn ook geldig op de Qliners van Arriva in Friesland. Kijk voor ritprijs in de
prijstabel hierboven.

Ritkaart buurtbussen Zuidoost Fryslân
•

Geldig voor een rit met de buurtbus van Arriva in Zuidoost Fryslân

•

Prijs ritkaart is 2,15 euro per rit (1,35 euro voor personen van 65 jaar of ouder)

•

Reis je vaker met de buurtbus? Ritkaart voor 10 ritten voor 16,35 euro (voor personen
van 65 jaar of ouder 11,25 euro)

Ritkaart buurtbus Zuidwest Fryslân (lijn 102 en 103)
•

Geldig voor een rit met de buurtbus van Arriva in Zuidwest Fryslân

•

Prijs ritkaart is 1,65 euro per rit

•

Overstappen? Koop dan een nieuwe Ritkaart

Dagkaart Fryslân Bus
•

Geldig voor 1 persoon de gehele dag

•

Geldig in alle Arriva stads- en streekbussen in Friesland (inclusief belbus en buurtbus)

•

Niet geldig in Qliners 315, 320, 322, 324, 335, 350, 355, Opstapper en op de
Waddeneilanden

Dal Dagkaart Fryslân Bus
•

Geldig voor 1 persoon na 9.00 uur op werkdagen, in het weekend en op feestdagen de
hele dag

•

Geldig in alle Arriva stads- en streekbussen in Friesland (inclusief belbus en buurtbus).

•

Niet geldig in Qliners 315, 320, 322, 324, 335, 350, 355, Opstapper en op de
Waddeneilanden.

Dal Dagkaart Fryslân Bus + Trein + Qliner
•

Geldig in alle bussen van Arriva in Friesland (inclusief Qliners 315, 320, 322, 324, 335,
350 en 355, belbus en buurtbus)en in de treinen op de trajecten Stavoren-Leeuwarden,
Harlingen-Leeuwarden en Leeuwarden-Groningen

•

Niet geldig in de Opstapper in Fryslân en op de Waddeneilanden

•

Te gebruiken in de bussen op werkdagen na 9.00 uur. In de trein op werkdagen tussen
9.00 en 16.00 uur en tussen 18.30 en 6.30 uur

•

In het weekend en op feestdagen de hele dag geldig.

•

Te gebruiken als weekendretour van vrijdag 18.00 uur tot en met zondag in Qliners 315,
320, 322, 324, 355, 350 en 355

De Opstapper Ritkaart
•

Geldig voor 1 persoon

•

Voor een enkele rit met de Opstapper

•

Overstappen? Koop dan een nieuwe Ritkaart

•

Thuis ophaal- en brengservice: 4 euro extra. Reserveer dan anderhalf uur vooraf

Kinderritkaart (max. 3 kinderen per volwassene)
•

Geldig als dagkaart in alle buslijnen van Arriva in Friesland

•

De Kinderritkaart is geldig voor 1 kind in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar, onder begeleiding
van een betalende volwassene

•

Niet geldig in de Opstapper en op de Waddeneilanden

•

Overstappen is mogelijk

•

De Kinderritkaart is gratis

Dal Dagkaart Leeuwarden Bus
•

Geldig op alle stadslijnen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 603, 611, 612, 615 en 633) in
Leeuwarden.

•

Overstappen is toegestaan binnen geldigheid.

•

Geldig als dagkaart op werkdagen na 9.00 uur. In het weekend en op feestdagen de
gehele dag.

•

Geldig op dag van aankoop.

•

Geldig voor 1 persoon.

