LEIE BUSS TIL TUREN
Hva kan du forvente med Jenssen Turbuss? Her får du en skreddersydd busstur i

moderne, miljøvennlige busser med god komfort. Bussene har USB-/AUX-tilgang, radio,

mikrofon og DVD-spiller med flere skjermer – så her er det bare å lene seg tilbake og nyte
turen til destinasjonsmålet.

REIS DIT DU VIL
Reis hvor du vil – når du vil. Du bestemmer når og hvor du vil reise. Vi tilbyr også egne

pakketurer på forespørsel. Hva med for eksempel en vårtur til Lysefjorden eller Oktoberfest
på Oset? Vil du ha en litt annerledes 50-årsfeiring? Lei en buss og ta med hele familien på
en mini-Norgestur!

Med Jenssen blir selve reisen en opplevelse
Se alle feriereiser på vår nettside!

MAT OG DRIKKE PÅ BUSSTUREN
Du kan bestille diverse turmat via oss, eller ordne noe på egenhånd. I de store bussene

finner du både mikrobølgeovn, pølsekoker og kjøleskap – og selvfølgelig en kaffemaskin.

HVA KOSTER DET Å LEIE BUSS?
Sjekk priser i vår priskalkulator – eller kontakt oss direkte. Du kan leie buss til alle slags

turer og formål; familietur, firmatur, leirskole og ferietur. Vi har både minibuss og store
busser med plass til alt fra 16 til 86 personer.

REIS MED VÅR NYE, MILJØVENNLIGE KONFERANSEBUSS
Sjekk priser i vår priskalkulator – eller kontakt oss direkte. Du kan leie buss til alle slags

turer og formål; familietur, firmatur, leirskole og ferietur. Vi har både minibuss og store
busser med plass til alt fra 16 til 86 personer.

NYE, MODERNE BUSSER
Jenssen Turbuss står for kvalitet. Bussparken vår er byttet ut, og vi har nye, miljøvennlige

busser med mindre utslipp og super komfort. Bussene har behagelige skinnseter og god
benplass. Våre sjåfører er hyggelige og har full opplæring i alle bussene de kjører. Her er
det med andre ord bare å strekke ut beina og slappe av.

post@jenssenturbuss.no

