Welkom

Airport shuttle service
AirExpressBus biedt een airport shuttle service per touringcar aan, van ‘Airport to City & City to
Airport’. Wij zorgen ervoor dat u veilig naar de bestemming van uw keuze reist. Extra bagage
met u mee nemen is geen enkel probleem en ook overstappen is niet nodig; onze passagiers
kunnen zich rustig ontspannen.

Honderden toeristen en zakenmensen kiezen iedere dag weer voor de airport shuttle
service naar en van de diverse luchthavens. Maar ook bedrijven, scholen, verenigingen en
groepen kennen AirExpressBus inmiddels als dé vervoerder naar en van de luchthaven!

Kijk eens rond op onze website en overtuig uzelf van het gemak! Tickets boekt u eenvoudig en
snel via deze website of via onze verkooppunten.

Wij verwelkomen u graag als passagier!
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Tijdschema's zomerperiode
Download hieronder het tijdschema naar en van Eindhoven Airport en Airport Weeze
(Duitsland).

Tijdschema Eindhoven Airport

Tijdschema Airport Weeze
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Luchthavenvervoer op maat
Om aan de vraag van onze passagiers te voldoen, bieden wij per heden ook vervoer op maat
aan. Naast onze vaste dienstregelingen bent u bij ons voortaan óók aan het juiste adres voor lu
chthavenvervoer op maat
!

Zo willen wij het u zo gemakkelijk mogelijk maken! U heeft de keuze uit verschillende
vervoersvormen, aangepast aan uw wensen en budget. Wij denken graag met u mee zodat u
het vervoer heeft dat het beste bij uw situatie past.

Tegen scherpe prijzen vervoeren wij u naar onder andere naar de luchthavens Eindhoven, Sc
hiphol, Rotterdam, Maastricht, Brussel/Zaventem, Charleroi, Weeze, Düsseldorf
.

Wij denken graag met u mee zodat u het vervoer heeft dat het beste bij uw situatie past. Voor
meer informatie en of tarieven kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerkers lichten de
diverse mogelijkheden graag toe.
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Vervoer naar en van festivals, evenementen en concerten
Naast luchthavenvervoer bent u bij ons ook aan het juiste adres voor het vervoer naar diverse
festivals en evenementen in binnen- en buitenland. U kunt individueel een zitplaats reserveren,
maar voor groepen hebben wij speciale tarieven. Voor meer informatie over het vervoer naar
evenementen, klik op onderstaande link:

Website EventExpressBus

Ritten kunnen bij onvoldoende boekingen tot 3 dagen voor vertrek worden geannuleerd. Bij
voldoende boekingen kan er tot één dag voor vertrek worden gereserveerd. AirExpressBus
behoudt zich het recht voor om ritten bij onvoldoende deelname te annuleren. Wij zullen u hier
uiterlijk 3 dagen voor vertrek per email over informeren. Ritten van en naar Airport Weeze
kunnen een stop maken op Eindhoven Airport, naar gelang het tijdstip kan het mogelijk zijn dat
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u dient over te stappen op een andere touringcar of minibus. Wij adviseren onze passagiers
zich voor aanvang van de reis te informeren of de betreffende rit doorgaat. Dit kan via de
tijdschema module op deze website of per email/ telefoon.
Tickets worden per email verstuurd en dienen te worden geprint, zodat u deze aan de chauffeur
kunt overhandigen. Indien u de bevestigingsemail met tickets niet heeft ontvangen, neem dan
contact met ons op.
Wij adivseren u op tijd op de luchthaven te zijn (vliegvelden adviseren om minstens 1,5 uur
voor vertrek aanwezig te zijn).
AirExpressBus en BBA Tours kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor
vertragingen of andere omstandigheden.
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