GÅ TILL

http://veeteed.com/

https://new.veeteed.com/#/et/

OBSERVERA att det kan gå att köpa biljett på båten
(om det finns plats, ej redan bokade) (kontant) kort ?
MEN för att vara säker att få plats måste man boka innan
(nästa båt kanske går om några dagar)
Information +357 443 1069 eller +357 5272974.
e-mail

veeteed@veeteed.com

info och biljettbokning vardagar 9-17

Välj resväg:

RUHNU – PÄRNU (ELLER OMVÄNT)
RUHNU – SAAREMAA = ÖSEL (Kuressaare), hamnen heter Roomassaare (ELLER OMVÄNT)
info om antalet lediga biljetter
Välj resdag:
Byte av färdriktning:
(parantes) för lokala boende

Tryck Select Ticket

Välj biljettyp:
Välj antal resenärer:

Fyll i passageraruppgifter för samtliga resenärer:
Klicka på ADULT

GÅ VIDARE

Nu är du vid betalsidan, kontrollera att allt är OK
Kryssa i
Välj betalsätt

När du betalt bör det se ut ungefär så här
Du skall skriva ut biljetten, det kan bli tre sidor, skall uppvisas på båten och ibland krävs legimitation

RESA FRÅN TALLINN MED BUSS
Från Tallinns busstation till Pärnu ca 2 timmar (biljett kan köpas på plats eller bokas på nätet)
www.bussijaam.ee (sidan finns på engelska) Tallinn bussijaam – Pärnu bussijaam
Från Tallinns busstation till Kuressaare ca 4 timmar (biljett kan köpas på plats eller bokas på nätet)
www.bussijaam.ee (sidan finns på engelska) Tallinn bussijaam – Kuressaare bussijaam i resan ingår
färjeöverfart ca 30 minuter där finns möjlighet att äta eller dricka något ( tänk på att bussen väntar inte om
du blir kvar i serveringen)

RESA TILL RUNÖ MED BÅT
Från Roomassaare, hamnen ( 4 km från Kuressaare)
Restid ca 2 tim 10 min Parkering finns i hamnen

Runöbåten

Från Pärnu (Kalda tee 2) mitt i stan, gångavstånd ca 1000 meter
Restid 3 timmar
Parkering finns i hamnen

Runöbåten

Pärnu
busstation

Från Munalaid (3 mil från Pärnu) lite besvärligt att ta sig dit utan egen bil.
Restid 2 tim 45 minuter Parkering finns i hamnen

Du måste ha en utskriven biljett när du stiger på båten.
Priser LÅGSÄSONG
Vuxna
10 Eur (Pärnu)

8 Eur (Kuressaare)

Priser HÖGSÄSONG
Vuxna
20 Eur (Pärnu)

16 Eur (Kuressaare)

1. 60 passenger places in warm cabin;
2. E-tickets must include the passengers names. Adding names is obligatory.
3. We recommend to add names during the purchase. You can add names later via link sent to you by email.
4. Selling tickets and check-in starts 30 min before departure in port. All passengers must be on time!
5. Please present your ticket and photo ID in port.
6. Cancelling E-tickets up to 3 days before departure, refunding fee is 3.20 €. Cancelling E-ticket less than 3
days before departure, refunding fee is 6.40 €.
8. Boarding is closed 10 minutes before departure
Ibland kan det finnas kaffe att köpa ombord, inget annat.
Buss brukar finnas för transport upp till byn ca 2,5 km
Eller så blir du mött av din hyresvärd
Lycka till

Titta även på Runös hemsida med övernattning
http://ruhnu.ee/majutus

BUSS TILL PÄRNU eller KURESSAARE

Beställa biljetter eller kolla tidtabeller så gå tlll
www.tpilet.ee/en
ange varifrån du tänker resa och vart

You can find information on the bus schedules, ticket prices and seat availability by calling the
number 12550 (+ 372 6 800 900 when calling from abroad)

Om du tänker promenera från Tallinnbåten till busstationen så är
det ca 1,5 km

