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Nordjyder siger Kombardo til bussen
Kombardo Expressens nye lynbus mellem Aalborg og København har fået en
forrygende start. Allerede efter knap to måneders kørsel kalder ruten på mere
kapacitet. Det betyder nu flere busser og flere afgange.
Mindre end to måneder efter opstarten er Kombardo Expressens nye rute mellem Aalborg og
København blevet en succes. Den 17. maj kørte den første bus fra Aalborg – i første omgang fra
torsdag til mandag for at se, hvor stor efterspørgsel der var.
”Det er gået meget hurtigt siden. Ruten har haft tårnhøj belægning, så allerede nu er Herning
Turist klar til at sætte ekstra og større busser ind”, forklarer Molslinjens kommercielle direktør,
Jesper Skovgaard.
Den store interesse fra nordjyderne betyder, at der også sættes busser ind på tirsdage og
onsdage, så Kombardo Expressen nu kører mellem Aalborg og København alle ugens dage. Det
giver 28 ugentlige afgange – alle sammen med en dobbeltdækkerbus.
Kombardo Expressen har netop haft et års fødselsdag på ruten mellem Aarhus og København.
Senere på året sættes Kombardo Expressen også ind mellem Rønne og København, når
Molslinjen den 1. september 2018 overtager besejlingen af Bornholm.
Kombardo Expressen har det første år hjulpet 250.000 passagerer frem og tilbage over Kattegat.
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Om Molslinjen
•

•
•

Molslinjen råder i dag over fire moderne hurtigfærger på Kattegat; hurtigfærgen Max
Mols og de tre superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens
største katamaraner.
Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt
laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart.
Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig,
effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland.

•
•

Molslinjen overfører mere end 1,4 mio. personbilsenheder og næsten 3 mio. passagerer
om året.
Den 1. september 2018 overtager Molslinjen besejlingen af Bornholm.

