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Kutsuperusteinen reittiliikenne:
Seinäjoki – Vaasan lentoasema,
Vaasan lentoasema – Seinäjoki
Kutsuperusteista reittiliikennettä on mahdollista saada jokaiselle lähtevälle ja saapuvalle lennolle. Reittejä liikennöidään saatujen kutsujen/tilausten perusteella.
Huomioithan, että jos kutsuja/tilauksia ei tule, reittiä ei silloin liikennöidä.
Reittiliikennöinnissä otetaan huomioon lentojen muuttuneet lähtö- ja
saapumisajat: kuljetus ajoitetaan ko. lentojen aikataulun mukaan.
Menoreitti:

Seinäjoen matkakeskus – Vaasantie – Valtatie 18 –

		

E12 – Vaasan lentoasema

Paluu reitti:

Vaasan lentoasema – E12 – Valtatie 18 – Vaasantie –

		Seinäjoen matkakeskus

1) Palvelun tilaaminen
• Kuljetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä hyvissä ajoin. Mieluiten heti kun kuljetustarve on varmaa, mutta viimeistään kaksi päivää
ennen lähtöä.
• Asiakas ilmoittaa kuljetustarpeestaan liikennöitsijälle:
• Sähköpostilla osoitteeseen posti@pahkakangas.fi
• tai kiireisimmissä tapauksissa soittamalla tai tekstiviestillä arkisin klo 11:0016:00 numeroon 045 645 3811
• Asiakas kertoo tilausvaiheessa tarvittavat tiedot:
• Nimi
• Nousupysäkki
• Ajankohta (päivä, kellonaika, lennon tunnus ja lennon lähtö/
saapumisaika)
• Henkilömäärä

2) Pysäkit
• Seinäjoen Matkakeskus (Linja-autoasema)
• Heikkilänmäki, Seinäjoki (Vaasantien varrella Heikkiläntien risteysalueen
pysäkit)

• Halkosaari, Seinäjoki (Valtatie 18 varrella Munakan- ja Kitinojantien
risteysalueen pysäkit)
• Ylistaro ST1 (Ylistaron ST1:n piha-alue)					
• Isokyrö (Valtatie 18 varrella Tervajoen- ja Kyrööntien risteysalueen
pysäkit)
• Vähäkyrö/Tervajoki (Valtatie 18 varrella Tervajoentien ja Kaupparaitin
ristyealueen pysäkit)
• Laihia (Valtatie E12 varrella Kantatie 18 risteysalueen pysäkit)
• Vaasan lentoasema (Vaasan lentoaseman saapuvien ja lähtevien terminaalien edusta)

3) Hinnoittelu
Reittikokonaisuudelle ilmoittautunut 1-2 henkilöä:
0-80km / 1 hlö
0-80km / 2 hlö:ä

59,00 €
29,00 € / hlö

Reittikokonaisuudelle ilmoittautunut väh. 3 hlö:ä:
Aikuiset
0-10 km
10-30km
30-50km
50-80km

Hinta
7,00€ 		
12,00€		
15,00€		
19,00€		

Lapset (4-11v)		
0-10km			
10-30km		
30-50km		
50-80km		

Hinta
4,00€
6,50€
8,00€
12,00€

Huom! Ryhmäalennus 15% 4hlö:n ryhmälle.
Huom! Vaikka teet tilauksen ainoastaan yhdestä henkilöstä, reitille on saattanut ilmoittautua muitakin matkustajia.

4) Lisätietoa
Johanna Pahkakangas
			

posti@pahkakangas.fi
045 645 3811 (soittoaika arkisin klo 11-16)

5) Muuta
• Pidätämme oikeudet muutoksiin
• Liikennöitsijä ei ole vastuussa lentoliikennemuutoksista (esim. lennon peruuntuminen, jonka seurauksena lennon vaihtuminen. Lennon vaihtumisen myötä tilaus
peruuntuu.)
• Lyhyellä varoitusajalla tilattuja kuljetuksia, liikennöidään tilausajohinnoittelulla (kysy tarjous)
• Muista perua tilaus, mikäli et tarvitse kuljetusta
• Ilmoita muutoksista

