
Mange års erfaring med sikker transport 

Turistbusser •  VIP luksusbus •  Skolebusser • Rutebusser • Cykelanhængere



Ørslev Turistbusser blev grundlagt af ægteparret 
Inger og Knud Pedersen i 1966 og havde fra 
begyndelsen 2 skolebusser til rådighed. 
Firmaet har siden da været et familiefirma, og i dag 
er det sønnerne John og Ole Pedersen, der sammen 
med Michael Magnussen ejer firmaet. 

Ørslev Turistbusser har stadig til huse i Ørslev, og 
igennem årene er aktiviteterne løbende blevet 
udvidet. I løbet af 1980’erne blev firmaet delt op 
i 3 selskaber - Ørslev Turisttrafik, Ørslev Rejser og 
Ørslev Turistbusser. 
I dag kører Ørslev Turistbusser alle former for 
buskørsel i Danmark og i udlandet for private, 
firmaer, skoler og institutioner - samt for eget rejse-
bureau.

Ørslev Turistbussers flåde af busser er altid af den 
højeste standard og lever op til de nyeste sikker-
heds- og miljøregler, og busserne må derfor køre alle 
steder rundt om i Europa. 

Hos Ørslev Turistbusser bliver busserne hele tiden 
vedligeholdt, og medejer John Pedersen arbejder 
selv som teknisk chef på værkstedet og holder øje 
med kvaliteten og det løbende eftersyn af busserne. 

Hos Ørslev Turistbusser rådgiver vi og assisterer med 
planlægningen af busturene. På kontoret sidder 
kompetente medarbejdere klar til at hjælpe med at 
finde den helt rigtige bus til jeres arrangement eller 
specifikke kørselsbehov. 

Ørslev Turistbusser har prøvet meget og medvirker 
gerne med gode ideer til jeres tur, ligesom vi bl.a. 
også arrangerer endagsudflugter med eller uden 
mad og guide.

Fra skolebusser til alle former for buskørsel

Høje standarder, service og inspiration



De fleste af turistbusserne er 4* og meget fleksi-
ble, så de kan indrettes efter individuelle behov og 
særlige arrangementer. 
Det gælder fx indsættelse af borde, ekstra benplads, 
mødefacilitet eller måske et fadølsanlæg. 
Ørslev Turistbusser råder over en stor flåde af 
busser i mange størrelser, fra den mindste med 
plads til 19 personer til den helt store moderne 
dobbeltdækker med plads til 77 personer og ikke 

mindst Danmarks mest avancerede luksusbus med 
34 pladser i komfortable læderstole ved borde samt 
alt relevant konferenceudstyr. 

Ørslev Turistbusser er stolte af at være udvalgt som 
testkører af nye bustyper fra Neoplan og dermed 
være med til at udvikle fremtidens turistbusser. 

Moderne og fleksible busser til ethvert formål

Ørslev Turistbusser råder over en specialbygget 
cykeltrailer, der sikkert transporterer op til 42 cykler.

Cyklerne transporteres i specielle holdere, så de 
ikke skal skilles ad. Holderne sikrer, at cyklerne er 
spændt forsvarligt fast og dermed ikke kommer til 
skade under transporten. 

Cykeltraileren kan transportere alle former for cykler  
lige fra racercykler over mountainbikecykler til 

elcykler, børnecykler, hverdagscykler og rickshaws. 

Overvejer din forening, dit firma, din skole eller ven-
nekredsen at holde en aktiv ferie? 
Ørslev Turistbusser assisterer naturligvis gerne med 
planlægningen af et skræddersyet program til jer, 
hvor I har mulighed for at leje en bus med cykel-
traileren, så I kan få jeres eget udstyr med.

Specialbygget cykeltrailer 



Danmarks mest luksuriøse bus

Danmarks største “Limousine” 
Med vores VIP luksusbus er Ørslev Turistbusser godt 
rustet til at tilbyde kunderne komfort og luksus.
Her er VIP-kunderne i sikkerhed, og bussen har alt 
det, som ethvert hotel og konferencerum tilbyder

Bussen som har alt
Bussen rummer 8 siddegrupper med hver 4 pladser 
med sæder af håndsyede læder. I bussen findes 5 
LCD fladskærme, som har 5 forskellige funktion-
er: GPS-navigation, PC-tilslutning, DVD, satellit-TV 
samt frontkamera som viser, hvor man kører. Der er 
trådløs internetopkobling, surface sound musik-
anlæg og trådløs mikrofon.

Specialdesignet udstyr 

De 8 siddegrupper er indrettet med god benplads og 
store brede borde med plads til pc og lignende. 
Der er ligeledes god plads til at spise i bussen. 

Bussens køkken er indrettet i bagerste afsnit af bus-
sen, så det generer mindst muligt. Det er indrettet 
med kaffemaskine, køleskabe, is-maskine, cappuc-
cinomaskine og ikke mindst fadølsanlæg. 

Bag chaufførpladsen er der indrettet et specielt bord 
med tilslutningsmuligheder for pc til fremvisning af 
evt. diasshow, PowerPoints, tv, internet mv. til de 5 
20” LDC skærme, som er placeret, så de kan ses fra 
alle pladser. Der er ligeledes trådløs mikrofon. 
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