TÁJÉ
ÉKOZT
TATÓ - VÁLTO
OZÁS
Tájé
ékoztatjuk a tisztelt Utazóközön
U
nséget, ho
ogy 2018. október
o
122-14-én kerül idén
lebonyo
olításra a „52. Mecs
sek-Rally”. Az autóv
verseny miatt a köveetkező válttozások
lesznekk a meghirrdetett regionális men
netrendsze
erinti közlekedéshez képest:
Kővágótöttös és
s Bakonya
a térsége
2018. o
október 13
3-án (szom
mbaton)
 a Pécsről 1000, 1330,1430 és 16
620 órakor Bakonyára
B
,
00
20
30
15
 a Bakonyá
áról 11 , 14 ,15 éss 17 órak
kor Pécsre, valamint
2018. o
október 14
4-én (vasá
árnap)
 a Pécsről 1430 órako
or Bakonyá
ára,
30
 a Bakonyá
áról 15 órrakor Pécssre
induló autóbuszzjáratok Kővágótötttös, fordulló elnevez
zésű megáállóhelyig, illetve
megálllóhelytől közleked
dnek a m
menetrend
dben meghirdetettt időponttokban.
Kővágótöttös és
s Bakonya
a között azz eljutást a verseny
yrendezőséég biztosíítja.
Remeterét, Orfű és Abalig
get térsége
e
2018. o
október 14
4-én (vasá
árnap)
 A Pécsről 930, 1400 órakor
ó
Orfű
ű betérésse
el Abaligetrre,
 a
az Abalige
etről 855, 12
1 25 órako
or Orfű bettéréssel, valamint
v
azz Abaligetről 1700
ó
órakr Orfű betérés né
élkül Pécs re
iinduló auttóbuszjára
atok Szen
ntlőrinc – Bükkösd
B
útvonalon
ú
n közleked
dnek és
a lezáráso
ok miatt nem
n
érintik
k az Ürög, alsó; Da
aindoli eláág.; Szentk
kút bej.
ú
út; Szenttkút, felső
ő; Remetterét elne
evezésű megállóhe
m
elyeket és Orfű
ttelepüléstt.
 A Pécsről 1400 és 1600 órakorr Orfűre, valamint
v
a 1450 órako
kor Orfűről Pécsre
induló autó
óbuszjárattok Magya
arszék-Mag
gyarhertele
end útvonaalon közlek
kednek,
O
Orfű, kh.-ig
g illetve Orrfű, kh.-tól.. A lezárás
sok miatt nem érinttik az Ürög
g, alsó;
Daindoli elág.;
e
Sze
entkút bej.. út; Szen
ntkút, felső
ő; Remeteerét; Orfű
űi elág.;
O
Orfű, harrangláb; Orfű, kis
stó és Orfű, camp
ping bej.. út elne
evezésű
megállóhe
elyeket, továbbá
t
v
vissza irá
ányban a járat P
Pécs, aut. áll.-ig
közlekedik.
 A
Az Orfűről 1720 órak
kor Pécsre induló járrat 1730 óra
akor – 10 perccel ké
ésőbb –
onalon fog közlekedn
ni.
indul, de a járati útvo
A fentie
ekben fel nem
n
sorolt járatok me
enetrend szerint közlekednek.
Dél-dunánt
D
úli Közlekeedési Közp
pont Ztr.

Szemé
élyszállítá
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ő
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