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Syfte med 
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* Sätt kryss i önskat val

KOLLEKTIVTRAFIK/ TÅGTAXI / FLYGTAXI - I SAMBAND MED RESA

Billigaste biljett bokas om inget annat anges

önskad ankomstTill

Resebeställning  VGR - Lingmerths Resebyrå

Från adress eller station/flygplats 

Från

Beställar-ID:Resenärens namn: Mobilnummer:

Förvaltning:

Beställare: 

Telefon 

beställare: 
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HOTELL

OBS - Kollektivtrafik kan användas på de orter där detta är möjligt att boka.. Delad taxi betyder att man kan få samåka med någon man inte känner, Egen taxi gäller för 1-4 passagerare. På vissa orter finns eget avtal för taxi som ni bokar själva ex Skövde och 

Göteborg

Till adress eller station/flygplats

Avrese Datum
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