
Upplev mer av Europa

VI TAR ER DIT NI VILL
- på ett säkert och bekvämt sätt

Blir det en härlig tur bland 
vinodlingar? Eller tar kunden 
cykel med sig? Hitta bussen 
som matchar din resa.

Bussfamiljen som alltid är redo

Våra bussar kör gärna på 
vinterunderlag och det finns 
gott om plats för skidor och 
utrustning.

VILKEN TYP AV BUSS 
PASSAR ER BÄST? 

ERBJUDER NI RESOR 
TILL SNÖRIKA PLATSER?



Våra turistbussar har plats för 49-63 passagerare. 
De är perfekta för längre Europaresor och är 
bekvämt inredda.

Vårt cykelsläp passar till alla våra bussar och följer 
gärna med ut på resan. Det har plats för 32 cyklar 
som placeras i rännor för att stå säkert hela vägen 
till destinationen. Resenärerna kan välja mellan 
att ta med sig sin egen cykel, eller så fylls släpet 
med cyklar som vi hyr. När det är dags att cykla 
finns alltid chaufför och buss i närheten för att 
eventuellt hämta upp trötta cyklister, bistå med 
picknick eller cykelverktyg.

MINDRE BUSSAR 
- för lyxiga resor och små grupper

STORA BUSSAR 
- för större grupper och resor i Europa

CYKELSLÄPET 
- ta med cykeln på resan

MELLANBUSSAR 
- för föreningar eller turister på tur

Våra mindre bussar passar perfekt för små 
grupper eller resor där kunden vill ha det där 
lilla extra. De har plats för 8-16 passagerare. 
Här är ett exempel på vår lyxbuss (16 pax.):

•	Fräsch och  
modern inredning

•	Sköna, fällbara 
stolar

•	Bord 
•	Säkerhetsbälten
•	TV och DVD

•	Kylskåp
•	Varma och kalla 

drycker
•	Mikrofon till 

reseledaren
•	Air-conditioning

•	Fräsch och  
modern inredning

•	Sköna, fällbara 
stolar med bord

•	Säkerhetsbälten
•	Toalett
•	TV och DVD
•	Kylskåp

•	Varma och kalla 
drycker

•	Mikrofon till 
reseledaren 

•	Air-conditioning
•	Litet kök,  

korvkokare,  
kaffebryggare

•	Fräsch och  
modern inredning

•	Sköna, fällbara 
stolar med bord

•	Säkerhetsbälten
•	Toalett
•	TV och DVD

•	Kylskåp
•	Mikrofon till 

reseledaren 
•	Air-conditioning
•	Litet kök,  

korv kokare,  
kaffebryggare

Våra mellanbussar (32 pax.) passar perfekt för 
både inrikes- och utrikesresor. Ska du på tur 
i Europa är den utmärkt för den mellanstora 
turistgruppen och ska du resa inom Sverige 
passar den till företagsresan.

Vår bussflotta består av 15 moderna bussar som kör både inrikes och utrikes. Vi jobbar 
alltid nära våra kunder – det ni vill ha, fixar vi. Eftersom vi är ett mindre företag kan vi 
vara flexibla, vilket våra kunder uppskattar. Vi ser alltid till att varje resa matchas med 
rätt buss, och med den chaufför som kan mest om området ni reser till.

RYSSBYBYGDENSBUSS – BUSSFAMILJEN MED GLIMTEN I ÖGAT
Historien om Ryssbybygdensbuss började 1986 i de småländska skogarna. 
Där slog pappa Andersson upp portarna till sitt nya bussbolag. Med personlighet, 
flexibilitet och kvalitet som ledord drev han företaget tillsammans med sin familj. 
Några få busskörningar förvandlades snart till linjetrafik, skolskjutsar, beställning s -
trafik och egna bussturer i Europa. Företaget drivs nu av familjen Anderssons andra 
generation, med samma tåga och glimt i ögat som alltid.

TURISTBUSSAR, LYXBUSSAR ELLER BUSS MED CYKELSLÄP 
– vi har allt ni kan behöva

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna broschyr.



Vilken buss passar till din resa?

Kontakta oss på: 0372 – 400 20 eller info@ryssbybygdensbuss.se, www.ryssbybygdensbuss.se 

LYXBUSSEN TURISTBUSSEN CYKELBUSSEN VINTERBUSSEN
Perfekt för små grupper 

och gemytliga resor
För större grupper och 
bekväma resor i Europa

Passar för stora och små 
grupper som vill ut 

och cykla

För skidresor till 
snörika platser


