
BRA för dig  
som reser  
mycket.  

Personligt årskort/halvårskort – för ett flexibelt resande

Årskort

�  Gäller på samtliga linjer inrikes. 

�  Bokningarna har högsta flexibilitet och 
 tillgänglighet

�  Bokningsbar fram till 30 minuter före  
 avgång

�  Boka/omboka/avboka resan direkt i vår app.

�  Tillgång till Fast Track på Landvetter och  

 Malmö flygplats

�  Gratis resor med Flygbussarna

�  Gratis resor med BRA elbuss mellan Arena-     
 staden i Stockholm och Bromma flygplats

�  Incheckning senast 15 minuter före 
 avgångstid 

�  Incheckning via mobil, web eller automat 

�  Vid fullbokade flyg finns möjlighet att  
 som årskortsresenär stå på väntelista

�  Betalning sker via faktura/kort/resekonto

� Automatisk guldmedlem i vårt  
 lojalitetsprogram

� I vårt lojalitetsprogram intjänas 60.000  
 poäng för årskort och 30.000 poäng för  
 halvårskort 

�  Fri tillgång till våra lounger, extra  
 bagagevikt etc

�  Årskortet gäller i 12 månader respektive  
 6 månader efter överenskommen startdag

Pris årskort/halvårskort 

Årskort 149.800:-
Halvårskort 92.300:-
Priserna inkluderar alla flygskatter men är utan 6 % moms.

Vid eventuell återbetalning av årskortet avräknas fullpriset på  
de sträckor man rest och på samma sätt justeras  
lojalitetspoängen. En administrativ avgift tas ut.

NYHET!

Boka dina 
förköpta resor 
direkt i vår app



Ett smartare sätt att ta sig mellan Arenastaden och Bromma flygplats.

BRA elbuss - Tidtabell

�  Tät tidtabell med avgångar anpassad            
 efter flygens avgångar

�  ca 20 minuters restid

�  100 % eldriven transport

�  Biljetten köper du på bussen 

� Möjlighet till förbetalda resor  

�  Med tidkort hos BRA resor du gratis  
 med BRA elbuss. 

�  Mer info på flygbra.se/elbuss

Bromma
flygplats

Dalvägen/
Pyramidvägen

Evenemangsg.
/Magasinvägen

Avgång Avgång
Bromma  Arenastaden
flygplats Evenemangsg.
 
Vardag Vardag
07.40 08.00
08.00 08.20
08.25 08.45
08.45 09.05
09.10 09.30
09.45 10.05
10.15 10.35
12.50 13.10
13.20 13.40
13.50 14.10
14.40 15.00
15.10 15.30
15.40 16.00
16.10 16.30
16.40 17.00
17.10 17.30
17.40 18.00

Inga avgångar lördagar, söndagar samt helgdagar.
Med reservation för tidtabellsändringar.

Välkommen ombord!

Kom fram
snabbt, smidigt 
och enkelt. 


