Algemene bus informatie
Royal Class, meer beenruimte dan in het vliegtuig!
U reist comfortabel met Royal Class touringcars. De stoelen in deze touringcars beschikken over een
rugleuning die verder naar achteren verstelbaar is dan stoelen in reguliere touringcars. Bovendien
heeft de Royal Class stoel meer beenruimte. De Royal Class touringcars van Interbus zijn veelal
dubbeldekkers voorzien van:
luchtvering voor optimaal rijgenot
luxe Royal Class fauteuils met extra beenruimte ne ruim verstelbare
rugleuning
stereo geluidsinstallatie en DVD met meerdere monitoren
minibar voor een kopje koffie, thee, soep of een gekoeld drankje
dubbele beglazing, airconditioning en plintverwarming
minimaal twee ervaren chauffeurs
toilet
Bagage
Aangezien de kofferruimte van de bus beperkt is, kunt u per persoon één koffer (max. 20 kg met de
volgende maximale afmetingen: 80 x 70 x 30 cm) meenemen. Zorg ervoor dat er labels aan uw koffer
zitten, dat bevordert de afhandeling. Daarnaast kunt u 1 stuk handbagage (ca. 2 kg) meenemen. U
bent zelf verantwoordelijk voor uw bagage, dus let op dat uw bagage in de juiste bus wordt geplaatst
en dat het niet zoek raakt of vergeten wordt. Vaak helpt de chauffeur of medewerkers van de
accommodatie u met de bagage in en uit de bus te halen.
Waarheen
Wij bieden busreizen naar Oostenrijk, Kroatië, Spanje en Italië aan. In onderstaand overzicht ziet u de
vertrekdagen, de laatste stopplaats in Nederland, een indicatie van de reisduur per enkele reis en
vertrekinformatie van de terugreis.
Naar

Vertrek uit Nederland

Terug naar Nederland

Land

gebied

dag & tijd

plaats

reisduur

dag & tijd

Oostenrijk

Tirol

vrijdag ca. 20.30 uur

Heerlen

ca. 12 uur

zaterdag tussen ca. 19.00-23.00

Kroatië

Istrië & Dalmatië

vrijdag ca. 14.30 uur

Heerlen

ca. 18 uur

zaterdag tussen ca. 17.00-22.00

Italië

Gardameer

vrijdag ca. 16.30 uur

Maastricht

ca. 12 uur

zaterdag tussen ca. 20.00-23.00

Spanje

Costa Brava

vrijdag ca. 14.30 uur

Maastricht

ca. 12 uur

zaterdag tussen ca. 17.00-22.30

maandag ca. 14.30 uur

Maastricht

ca. 12 uur

dinsdag tussen ca. 20.00-23.00

Opstapschema’s
Om het centrale vertrekpunt in Nederland moeiteloos te bereiken, heeft Interbus ervoor gezorgd dat
er aansluitende servicelijnen zijn. Waarmee u in of in de omgeving van uw woonplaats kunt
opstappen. Hieronder de mogelijke opstapplaatsen per bestemming:
Oostenrijk:
Rotterdam, Prinsenbeek, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven of Nederweert (en
Heerlen).
Kroatië:
Den Haag, Rotterdam, Prinsenbeek, Tilburg, Alkmaar, Amsterdam, Utrecht,
Den Bosch, Eindhoven, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen of Maarheeze
(en Heerlen).
Italië:
Den Haag, Rotterdam, Prinsenbeek, Tilburg, Alkmaar, Amsterdam, Utrecht,
Den Bosch, Eindhoven, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen of Maarheeze
(en Maastricht).

Spanje:

Den Haag, Rotterdam, Prinsenbeek, Tilburg, Alkmaar, Amsterdam, Utrecht,
Den Bosch, Eindhoven, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen of Maarheeze
(en Maastricht).

In uw reisbescheiden is aangegeven waar en om hoe laat u in de door u gekozen
opstapplaats wordt opgehaald. Een eenmaal bij boeking opgegeven opstapplaats kan tot
uiterlijk 1 week voor vertrek gratis worden gewijzigd. Binnen een week is wijzigen niet meer
mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen data wij de opstapplaats moeten
wijzigen. Wij zullen u hier tijdig over informeren.
Maarheeze
Voor pendelreizen naar Kroatië, Italië en Spanje wordt gestopt in Maarheeze. Hier bevindt zich het
transferium van Interbus en is eveneens een restaurant. Tevens is er een groot, afgesloten
parkeerterrein, waar u voor € 30 uw auto 10 dagen kunt parkeren.
Aankomst op de bestemming
In elke plaats stopt de Interbus op een centrale plaats. Van hier kunt u met een taxi, lokale bus of
lopend het laatste stukje naar uw accommodatie afleggen. Helaas is het voor de Interbus niet
mogelijk om bij elke individuele accommodatie te stoppen, omdat de reistijd dan te lang zou duren,
maar niet geheel onbelangrijk de grote bus heeft niet in elke straat voldoende ruimte om te rijden
en/of te keren.
Huisdieren
Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.
Roken in de bus?
Er geldt een algeheel rookverbod in de bussen.
Brandstofheffing en –toeslag
Houdt u er rekening mee dat de reissom kan worden verhoogd door stijging van de brandstofkosten.
Indien bekend, wordt u hierover bij boeking of op een later tijdstip geïnformeerd. Het is mogelijk dat
u deze toeslag bij het vertrek contant dient te voldoen.
Alle tijden zijn indicaties en wijzigingen onder voorbehoud.

