U Stanice 827/9
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Středisko Karlovarsko
Kpt. Jaroše 713, 358 01 Kraslice

NEPŘETRŽITÁ

VÝLUKA
Od 1.6. 2021,
do 30.6. 2021,

00:00 hodin,
24:00 hodin,

bude železniční osobní doprava v úseku

SOKOLOV-

- OLOVÍ

nahrazena autobusy náhradní dopravy.
PRO AUTOBUSY PLATÍ STEJNÝ JÍZDNÍ ŘÁD JAKO PRO VLAKY.

Zastávky autobusů náhradní dopravy budou umístěny:
Sokolov
Svatava
Svatava zastávka
Luh nad Svatavou
Hřebeny
Oloví

na stanovišti Autoškola Vyskočil - naproti vlakovému nádraží Sokolov
u staniční budovy
na zastávce autobusu Svatava Špic
v obci Josefov na zastávce autobusu
na zastávce autobusu u odbočky do Hřeben
u budovy skladu

POZOR !!! - V době výluky nebude NAD spoje 17007,17020,17026 v pracovních dnech
obsluhovány zastávky Svatava zast.,Luh nad Svatavou a Hřebeny
V autobusech bude v závislosti na kapacitě vozidla omezena přeprava cestujících na vozíku, přeprava jízdních kol a kočárků.
Důvodem výluky je oprava tratě na vyloučeném úseku.
V případě Vašich dotazů na aktuální situaci, např. zpoždění vlaku nebo NAD po dobu výluky, volejte na číslo: 602 179 003.
Vážení cestující, dopravce GW Train Regio se Vám omlouvá za zhoršenou kvalitu cestování a přeje Vám šťastnou cestu.

U Stanice 827/9
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Středisko Karlovarsko
Kpt. Jaroše 713, 358 01 Kraslice

V DŮSLEDKU NEPŘETRŽITÉ
VÝLUKY TRATĚ
Sokolov - Oloví
Od 1. 6. 2021, 00:00 hodin,
do 30. 6. 2021, 24:00 hodin,
bude železniční osobní doprava
GWTR a.s. o víkendech od 1.6.
až do 30.6.2021 v úseku

SOKOLOV Karlovy Vary d.n.
nahrazena autobusy náhradní dopravy.

PRO AUTOBUSY PLATÍ STEJNÝ JÍZDNÍ ŘÁD JAKO PRO VLAKY.

Zastávky autobusů náhradní dopravy budou umístěny:
Sokolov
Karlovy Vary h.n.
Karlovy Vary d.n.

na stanovišti Autoškola Vyskočil - naproti vlakovému nádraží Sokolov
označené stanoviště před nádražní budovou
označené stanoviště před nádražní budovou

V autobusech bude v závislosti na kapacitě vozidla omezena přeprava cestujících na vozíku, přeprava jízdních kol a kočárků.
Důvodem výluky je oprava tratě na vyloučeném úseku.
V případě Vašich dotazů na organizaci drážní dopravy po dobu výluky volejte na tato čísla: 352 324 237.
V případě Vašich dotazů na aktuální situaci, např. zpoždění vlaku nebo NAD po dobu výluky, volejte na číslo: 352 673 201.
Vážení cestující, dopravce GW Train Regio se Vám omlouvá za zhoršenou kvalitu cestování a přeje Vám šťastnou cestu.

