TISKOVÁ INFORMACE 3. 4. 2013
TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA

Od neděle 7. dubna platí několik drobných změn na linkách Transcentrum bus
Na lince 260250 Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou – Mladá Boleslav bude spoj č. 30 opožděn na odjezdu z Mladé
Boleslavi o 5 minut, pojede v 13:30. Drobná změna je provedena i pro zlepšení zaměstnaneckého spojení na lince
260370. Spoj č. 1 pojede z Mladé Boleslavi již v 5:15, do Mnichova Hradiště přijede v 5:45 a okamžitě bude pokračovat
dále ve směru na Žehrov. V úseku Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště jede o 10 minut dříve, v úseku Mnichovo
Hradiště – Žehrov už o 15 minut dříve.
Na lince 260600 z Bělé pod Bezdězem do Prahy pojede odpolední spoj v pracovní den v úseku Praha, Černý Most –
Mladá Boleslav o 5 minut dříve, vyjede už v 17:15, z Mladé Boleslavi ve směru na Bělou pod Bezdězem pojede podle
původního jízdního řádu. Na lince 260810 Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav – Praha jsou dvě změny. Spoj č. 41 s
původním odjezdem z Mnichova Hradiště v 16. hodin pojede v celé své trase o 10 minut dříve. Spoj č. 14 pojede v
úseku Praha, Černý Most – Mladá Boleslav, aut. st. o 5 minut dříve, vyjede už ve 13:00, z Mladé Boleslavi na Bakov a
Mnichovo Hradiště pojede podle původního jízdního řádu.
Dvě změny jsou provedeny i na rychlíkové lince 260811 z Mladé Boleslavi do Prahy a opačně. Původní dopolední spoj v
9:50 vyjede Prahy o 40 minut později, až v 10:30. Původní spoj v 13:00 pojede v celé trase o pět minut dříve, tedy v
12:55.
Nové jízdní řády, včetně souhrnných, jsou k dispozici v příslušných sekcích webu dopravce Transcentrum bus, s.r.o. –
www.transcentrumbus.cz!
Od neděle 7. dubna 2013 se přesouvá odjezdové stání linky 260003 Mladá Boleslav – Horky nad Jizerou – Kadlín v
zastávce Mladá Boleslav, aut. st., a to ze stanoviště č. 2 nově na stanoviště č. 1. Důvodem je odstranění souběhu dvou
autobusů v čase 22:30 na jednom odjezdovém stanovišti.
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