KÖZ
ZÉRDEK
KŰ KÖZL
K LEMÉ
ÉNY
A Dél-dun
nántúli Közzlekedési Központ
K
Z rt. tájékozttatja a tisztelt Utazó közönséget, hogy a
FISHING ON ORF
FŰ fesztivá
ál alatt Orrfűn változások lesz
znek a m
meghirdetettt helyközii
menetrendi közleke
edésben 2018.
2
júniu
us 20-án (szerda) üzemkezd
dettől június 23-án
n
(szombatt) üzemzárrásig.
 aP
Pécsről, va
alamint Aba
aliget felől Orfű érinttésével ind
duló járatokk Orfű, kem
mping bej..
út elnevezéssű megálló
óhelyig a Hivatalos Autóbusz
z Menetreendben me
eghirdetettt
me
enetrend szerint
s
köz
zlekednek.. A Pécsi-tó körül kialakításrra kerülő egyirányú
ú
me
enetrend szerinti
s
autóbusz-közzlekedés miatt mind
den járat ezután a Kemping
g
me
egállóhely érintéséve
é
l halad Te keres fordulóig, majd
d onnan in dulva a Kö
özségháza
a
me
egálló felé kerüli meg a tavat, éss közleked
dik Pécs, illetve Abaliiget felé.
 Az Orfűig közzlekedő (illletve onna
an induló) járatok Tek
keres, fordduló megállóhelyről a
kiadott Hivatalos Autóbusz Me
enetrendtő
ől eltérően
n azonnall továbbin
ndulnak a
ely érintésé
ével Pécsrre, hogy a Pécsi-tó kkeleti oldalá
ára utazókk
Közzségháza megállóhe
min
nimális késséssel tud
djanak elju tni céljukh
hoz, valamint a Tekeeres előtt (Kemping,
Spo
ort u., Étte
erem megá
állókban) fe
elszálló uta
asoknak se
em kell várrakozniuk.
 A Pécsről Magyarher
M
rtelendre kközlekedő járatok változatlan
v
nul közlek
kednek. A
Ma
agyarhertellendről Pé
écsre közle
ekedő jára
atoknak a forgalomkkorlátozás miatt egyy
körrt kell meg
gtenniük a tó körül, így tudna
ak a megá
állókba beáállni és a Pécs felé
é
uta
azókat felszzállítani.
 Az egyirányú közlekedé
és miatt miindig a tóh
hoz közeleb
bbi oldalonn levő megállóhelyen
n
tud
dnak felszzállni az utasok, az utaz
zásuk cé
élállomásáttól függe
etlenül. A
me
egállóhelye
eken kihe
elyezésre kerülnek információs anyaggok, a módosított
m
t
me
enetrendekk.
Kérjük, hogy uta
azása
módosítássokról.

elő
őtt

mindiig

tájéko
ozódjon

az
a

esetleeges

válttozásokról,

Dél-dunántúli Kö
özlekedésii Központ Zrt.
Z
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