Troms og Finnmark

Passasjerkategorier og rabatter hurtigbåt
Priser gjeldende fra 1. februar 2021

På forhånd = Mobil - reisekort - automat - kommisjonær

Kategori

Om bord

På forhånd

Voksen
(30-66 år)

0%

20 %

Om bord = Kontant eller bankkort

Kommentar

Barn Ung
(6-17 år)

50 %

Barn under 6 år reiser gratis i følge med voksen.

Honnør
(67+ år)

50 %

Gjelder også blinde, og varig uføre med honnørbevis fra NAV. Samboer/ektefelle
av honnørreisende gis også honnørpris når de reiser sammen.

Ung voksen
(18-29 år)

40 %

Det er ingen andre særskilte ordninger for studenter og lærlinger.

Militær

50 %

Militære og sivile tjenestepliktige inne til førstegangstjeneste. Gyldig Forsvarets ID-kort må
fremvises. Gjelder ikke ansatte i Forsvaret (grenaderer, befal og sivilt ansatte).

Ungdom TOTAL
(16-19 år)

Lørdagsbillett Linje 2 og 6
Tromsø-Finnsnes-Harstad
Harstad-Bjarkøy-Sør-Senja

Spesialgruppe
Barn Ung
Grupper på minimum
10 personer

Fast pris kr. 650,for 30 dager

65 % rabatt
av voksen pris

Gjelder ungdom 16-19 år. Ubegrenset reise med buss, båt og ferge i Troms i 30 dager.
På båt og ferge må kort og kvittering for siste gyldige påfylling av periode fremvises
for å benytte kortet.

Se pristabell hurtigbåt linje 2 og 6. Lørdagsbilletten gir fri bruk av buss i Tromsø,
Finnsnes og Harstad samme dag. Husk å få papirkvittering på hurtigbåten.
Den gjelder som bussbillett.

Barnehager, skoler, idrettslag og frivillige organisasjoner for barn/ungdom som og som skal reise for å delta i
et arrangement eller en aktivitet som hovedsakelig retter seg mot barn eller ungdom innvilges grupperabatt på
60 prosent. For å få spesialrabatten på hurtigbåt, må gruppen registrere sin reise senest to dager før reisen. Registrering
gjøres på skjema om gruppebestilling hurtigbåt (www.tromskortet.no/gruppereise-hurtigbat/category291.html).
Billetten betales kontant eller med Tromskortet.
Det kan faktureres etter avtale, men da gis ingen rabatt.
Gruppereiser kan ikke bestilles til 1615 avgangen på torsdager og fredager fra Tromsø eller på lørdagsbillett rute 2.
Vi tilbyr ingen andre gruppebilletter enn denne. Bruk Troms Billett og Tromskortet for å oppnå rabatt.

Generelt gjelder: Rabatter innrømmes ikke etterskuddsvis.
Med forbehold om trykkfeil.

