Megabus.com regala 50.000 seients per viatjar per Europa durant aquest hivern
13 de novembre de 2015
•

L’operador d’autocars de baix cost ofereix la possibilitat de viatjar
gratuïtament en totes les seves rutes europees

•

Els seients gratuïts ja estan disponibles a www.megabus.com*

Aquest hivern, megabus.com permetrà reduir encara més els costos dels viatges.
L’operador d’autobusos de baix cost, que forma part de Stagecoach Group, oferirà un total
de 50.000 seients gratuïts en la seva xarxa d’autocars d’Europa entre el 12 de gener i el 12
de febrer de 2016.
Durant el període de promoció, aquestes places estaran disponibles per viatjar qualsevol dia
de la setmana en cada un dels trajectes que megabus.com ofereix.
Els primers seients gratuïts ja estan disponibles a www.megabus.com* i cada dia hi haurà la
possibilitat de trobar noves places gratuïtes, ja que aquestes apareixen al voltant de 60 dies
abans de la data del viatge.
megabus.com arriba a gairebé 50 ciutats dins del continent europeu i a diverses
destinacions del Regne Unit amb tarifes des d’1 €*.
“Totes les nostres tarifes ofereixen preus assequibles, però aquesta és una gran oportunitat
per a què els nostres clients aconsegueixin millors promocions i els sigui més fàcil fer front a
la pujada de gener”, va dir el director executiu de megabus.com, Edward Hodgson. “Estem
encantats d’oferir aquesta promoció, és una gran motivació pels nostres clients i esperem
que això animi a nous clients a donar una oportunitat als nostres serveis i a apostar per un
viatge en autocar més ecològic, intel·ligent i econòmic”.
“Estem oferint places gratuïtes en cada un dels trajectes que realitza megabus.com a
diferents destinacions europees durant el període promocional. Aconsellem als nostres
clients que no tardin en fer les seves reserves, per tal de poder treure partit a aquesta oferta
especial”, va prosseguir Hodgson.
megabus.com va iniciar les seves operacions al 2003. Des del Regne Unit es va expandir a
Amèrica del Nord al 2006 i ofereix serveis a Europa continental des de 2012.
Més de 15 milions de passatgers viatgen cada any amb megabus.com arreu d’Europa i
Amèrica del Nord. Megabus.com té la seva pàgina web disponible en espanyol, català,
francès, alemany, anglès, italià i holandès.
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Nota pels editors
•

*Es continua aplicant una tarifa de 50 cèntims per despeses de gestió durant la
promoció. Tanmateix, la promoció no s’aplica a viatges que, encara que es puguin
reservar a través de la pàgina web de megabus.com, no estiguin operats per
megabus.com.

•

Al següent enllaç es poden trobar els termes i condicions:

http://eseu.megabus.com/50000-free-seats-in-our-massive-giveaway-spain.aspx

Sobre Stagecoach Group
• Stagecoach Group és un grup internacional líder en transport públic, que opera al Regne Unit,
Europa continental, Estats Units i Canadà. Stagecoach transporta al voltant de 3 milions de
passatgers al dia entre tots els seus serveis. El grup dóna feina a unes 39.000 persones i opera al
voltant de 13.000 autobusos, autocars, trens i tramvies.
• Stagecoach és una de les majors empreses d’autobusos i autocars al Regne Unit amb uns 8.500
autobusos i autocars. El grup opera en les principals ciutats com Londres, Liverpool, Newcastle,
Hull, Manchester, Oxford,Sheffield i Cambridge. El servei d’autobusos de baix cost megabus.com
ofereix serveis entre ciutats arreu del Regne Unit i Europa Continental.
• Stagecoach és el major operador ferroviari britànic, ja que gestiona les xarxes de tren de South
West Trains, Island Line i East Midlands Trains. Té participacions a Virgin Rail Group, que opera
la franquícia interurbana ferroviària de la costa oest i est.
• Stagecoach també gestiona la xarxa de tren lleuger Supertram a Sheffield.
• A Amèrica del Nord, Stagecoach opera al voltant de 2.400 autobusos i autocars entre els Estats
Units i el Canada. Els enllaços de megabus.com uneixen prop de 130 ciutats clau a Amèrica del
Nord. Stagecoach participa també en serveis d’autobusos suburbans, de transport, de contracte,
de lloguer, així com també de transport en aeroports i transport turístic.

