Tourist Day Ticket - 2019
Gedurende 1 dag onbeperkt reizen met de bus-, tram- en metrolijnen van Arriva, Connexxion, EBS,
HTM, HTMbuzz, Qbuzz en de RET en met de Waterbus in de provincie Zuid-Holland.
Voor wie?
Wanneer u 1 dag onbeperkt wilt reizen met de bus-, tram- en metrolijnen van Arriva, Connexxion,
EBS, HTM, HTMbuzz, Qbuzz en de RET en met de Waterbus in heel de provincie Zuid-Holland.
Gemakkelijk reisproduct voor toeristen uit binnen- en buitenland.
Kinderen tot en met 3 jaar reizen gratis met het openbaar vervoer .
Kenmerken:
• Het Tourist Day Ticket geeft recht op 1 dag onbeperkt reizen voor 1 persoon in de provincie
Zuid-Holland bij Arriva, Connexxion, EBS, HTM, HTMBuzz, Qbuzz, RET en Waterbus.
• Op de dag van de eerste check-in gaat de geldigheid in. U kunt dan reizen tot het einde van
de dienstregeling. Let op! Het is geen ticket voor 24 uur. U kunt er dus bijvoorbeeld niet mee
reizen van 11.00 uur ’s morgens op dag 1 tot 11.00 uur ’s morgens op dag 2.
• Het ticket is een wegwerp OV-chipkaart.
• U moet bij het instappen altijd inchecken en bij het uitstappen altijd uitchecken, ook als u
overstapt. U riskeert een boete als u dit niet doet.
• Geld teruggave en omwisseling van dit ticket zijn niet mogelijk.
Waar is het Tourist Day Ticket geldig?
• Geldig in de bussen, trams en metro’s van Arriva, Connexxion, EBS, HTM, HTMBuzz, Qbuzz
en de RET en op de Waterbus in Zuid-Holland. Ook geldig in STOPenGO.
• Het ticket is niet geldig in de trein, Fast Ferry Hoek van Holland, Driehoeksveer, Waterbus
Expeditie Haringvliet, buurtbus, nachtbus, BOB-bus, OV taxi en op buslijn 195/295.
Waar te koop?
Kijk op www.touristdayticket.nl voor een actueel overzicht van de verkooppunten.
Het ticket is ook te koop in de automaten in de metrostations en op Rotterdam The Hague Airport.
Wat is de prijs?
De prijs is € 14,50 per kaart. Er is geen reductietarief voor kinderen (4 t/m 11 jaar) en ouderen (65+)
Vervoervoorwaarden
Op het vervoer zijn de Algemene Voorwaarden Openbaar stads- en streekvervoer van toepassing
voor zover deze niet afwijken van de hierboven genoemde regels m.b.t. het Tourist Day Ticket.
Deze vervoervoorwaarden kunt u inzien op de website van uw vervoerbedrijf of opvragen bij de
telefonische Klantenservice van uw vervoerbedrijf.
Contactgegevens vervoerbedrijven
Vervoerbedrijf
Arriva
Connexxion

Website
www.arriva.nl
www.connexxion.nl

EBS
HTM
HTMbuzz
Qbuzz
RET
Waterbus

www.ebs-ov.nl
www.htm.nl
www.qbuzz.nl
www.ret.nl
www.waterbus.nl
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Klantenservice
0900 – 202 2022 (gebruikelijke belkosten)
0900 – 266 6399 (tarief: 2,8 ct p/m met een starttik van 9,51 ct + uw
gebruikelijke telefoonkosten)
0900 – 500 60 30 (gebruikelijke belkosten)
elke werkdag bereikbaar van 07:00 tot 19:00 uur op
telefoonnummer 0900-HTMINFO (0900 4864636, lokaal tarief)
0900 – 728 99 65 (gebruikelijke belkosten)
0900 - 500 6010 (gebruikelijke belkosten)
0800 - 0232545 (gebruikelijke belkosten)

