Vragen staat vrij!
Voor vragen over openbaar vervoer, speciale LF2018 vervoerbewijzen of vervoer op maat
kun je contact met ons opnemen. Bezoek onze website arriva.nl/lf2018 voor meer informatie
en/of neem contact met ons op via lf2018@arriva.nl

Arriva verbindt
Arriva verbindt Nederland
Met Europa, van Berlijn tot Madrid
En weer terug met Friesland
Met Leeuwarden, met cultuur
Arriva verbindt LF2018*
*strofe uit het gedicht ‘Arriva verbindt’

Fryslân bruist

Arriva Touring ontZorgt

Tijdens LF2018 bruist Fryslân van de activiteiten. Van grote publiekstrekkers tot intieme
voorstellingen. Van spektakelstukken in de stad tot mienskip initiatieven op het platteland
en alles daartussenin. Al deze activiteiten hebben één ding gemeen; ze brengen mensen in
beweging en zorgen voor verbinding.
Als trotse hoofdsponsor van LF2018 willen wij natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen met de bus
of trein reizen om de activiteiten te bezoeken! Dit krijgen we voor elkaar door, uiteraard, een
steengoede dienstregeling. Maar ook door gemakkelijke kaartjes en aantrekkelijke tarieven.
Speciaal voor LF2018 hebben we een paar prachtige aanbiedingen. In deze flyer vind je hiervan
een beknopt overzicht. Op onze website arriva.nl/lf2018 staat alle uitgebreide informatie.

Voor zowel kleine als grote groepen en voor enkele
transfers tot dagelijks vervoer; Arriva Touring is je
graag van dienst!
Ook verzorgen wij VIP- en pendelvervoer van en
naar iedere gewenste locatie, evenals geheel
verzorgde arrangementen.
Daarnaast kan ook een beroep worden gedaan op
Arriva Touring voor grote evenementen.
Wij kunnen onder andere het volgende regelen:
- opstellen en afstemmen van vervoersplannen
- aanvragen van vergunningen
- inregelen verkeersmaatregelen

- maken en leveren van bebordingsplannen
- inrichten van parkeerterreinen
- inzetten van verkeersregelaars,
parkeerbegeleiders, kaartverkopers en
coördinatoren
We denken heel graag mee en zeggen niet voor
niets “wij gaan verder”. Op onze website
arrivatouring.nl is alvast meer informatie te
vinden. Bellen mag uiteraard ook; 088 -277 8100.

BeZoekers van LF2018
Multidagkaart bus + trein

Dagkaart bus + trein

Meerdere dagen in Fryslân om van LF2018 te
genieten? Met de Multidagkaart bus + trein
reis je een aantal dagen onbeperkt in de
daluren door heel Fryslân. De prijs van een
2-daagse kaart is 12 euro. Vier dagen door heel
Fryslân cruisen kost slechts 22 euro! Let op: de
Multidagkaart is niet doorlopend verkrijgbaar.
Op arriva.nl/lf2018 is te zien wanneer de kaart
verkrijgbaar is. Wel is de kaart na aankoop
gedurende het hele jaar in te zetten.

Bij een aantal grote evenementen bieden we in
de voorverkoop de erg aantrekkelijk geprijsde
Dagkaart bus + trein aan. Deze kaarten zijn
al verkrijgbaar vanaf 7,50 euro. Op arriva.nl/
lf2018 is precies te zien bij welke evenementen
je gebruik kunt maken van deze aantrekkelijke
aanbieding.

Groepsticket
Met de hele vriendenclub of familie een
voorstelling bezoeken? Dan is er het
Groepsticket voor groepen van 8 tot 15 personen.
Samen reizen is wel zo gezellig en wel zo relaxed.
En je krijgt ook nog eens een hele fijne korting
van 20% op de normale prijs.

Parkeren
Kies je er toch voor om met de auto naar
Leeuwarden te komen? Volg dan de borden naar
P+R LF2018/ WTC. Vanaf daar vertrekt 4 tot
8 keer per uur een bus die je rechtstreeks naar
het station brengt. In een paar stappen ben je
in de binnenstad én in de sfeer van LF2018. Met
je parkeerticket reis je gratis met deze bussen.

Producenten
en vrijwilligers

Ben ik
bereikbaar?

Voor het succes van alle prachtige projecten en
evenementen zijn duizenden vrijwilligers nodig.
Wil je jouw evenement nog aantrekkelijker maken
voor mensen die de handen uit de mouwen
willen steken? Denk dan eens aan de speciale
Vrijwilligersdagkaart voor LF2018. De kaart
kost slechts 4 euro per reisdag per medewerker/
vrijwilliger. Dat is natuurlijk geen geld! Het enige
wat wij er voor terug willen is dat we samen actief
het openbaar vervoer promoten. Neem contact
op via lf2018@arriva.nl om te kijken wat wij voor
jouw evenement kunnen betekenen.

Ons netwerk van bussen en treinen
strekt zich uit over Fryslân en Groningen.
Via onze reisplanner op arriva.nl kan makkelijk
uitgezocht worden of de locatie van jouw
evenement goed bereikbaar is met het OV.
Als dit niet het geval is dan kunnen we, eventueel
gezamenlijk, kijken of een aanbod op maat met
Arriva Touring een oplossing is. Uiteraard kan
je ook rechtstreeks contact met Arriva Touring
opnemen. Kijk voor contactgegevens op
arrivatouring.nl.

