Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej podczas Juwenaliów
2018-05-11
Informujemy, że w związku z przewidywanym wzmożonym zapotrzebowaniem na transport
zbiorowy podczas Juwenaliów od nocy 15/16.05.2018 r. (wtorek/środa) do
nocy 20/21.05.2018 r. (niedziela/poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące
wzmocnienia oferty Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

linie 62, 64 i 69 - będą kursować we wszystkie noce w wyżej wymienionym
okresie. W noce 15/16 - 16/17.05.2018 r. (wt/śr - śr/cz) będą kursować według
rozkładów na noc z czwartku na piątek, natomiast w noce 17/18 20/21.05.2018 r. (cz/pt - nd/pn) według rozkładów na noc z piątku na sobotę.
Do obsługi linii będzie kierowany tabor o maksymalnej pojemności (UWAGA!
Przypominamy, że w związku z remontem torowiska na Rondzie Hipokratesa
linia 64 kursuje na trasie czasowo zmienionej do Placu Centralnego im. R.
Reagana, natomiast na odcinku Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego Os. Piastów kursuje zastępcza linia autobusowa 621);
linie 601 i 611 - będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy z
częstotliwością co 30 minut (łącznie co 15 minut). W związku z wysoką
częstotliwością kursowania linie NIE będą uczestniczyć w „zlotach” na
przystanku „Dworzec Główny” (będzie on obsługiwany w taki sam sposób, jak
pozostałe przystanki na trasie);
linia 612 - będzie kursować według rozkładu jazdy jak w noc z piątku na
sobotę;
linia 618 - dodatkowa linia nocna kursująca na trasie: Cracovia Stadion –
Kałuży, Focha (powrót: Krasińskiego, Dunin-Wąsowicza, Kałuży), Mickiewicza,
Słowackiego, Długa, Basztowa, Pawia, al. 29 Listopada, Wileńska, Czerwonego
Prądnika, Brogi, Miechowity, Młyńska, Rondo Młyńskie, Bora-Komorowskiego,
gen. Andersa, Dąbrowskiej, Medweckiego – Czyżyny Dworzec. Linia będzie
kursować z częstotliwością co 60 minut(naprzemiennie z linią 608);
linia 620 - dodatkowa linia nocna kursująca na trasie: Krowodrza Górka –
Krowoderskich Zuchów, Łokietka, Makowskiego, Stachiewicza, Wrocławska,
aleja Kijowska, Królewska, Podchorążych, Piastowska, Nawojki, Czarnowiejska,
aleja Mickiewicza, aleja Krasińskiego, Konopnickiej, Kamieńskiego,
Puszkarska, Sławka, Trybuny Ludów, Łużycka, Witosa, Halszki, Stojałowskiego
– Os. Kurdwanów. Linia będzie kursować z częstotliwością co 30 minut.
Przystanek „Miasteczko Studenckie AGH” w kierunku Krowodrzy Górki będzie
funkcjonował dwa razy (na ul. Nawojki oraz na ul. Piastowskiej);
linia 621 - będzie kursować z częstotliwością analogiczną jak linia 64 danej
nocy;
linie 662, 664 i 669 - w związku z kursowaniem linii tramwajowych
będą zawieszone;
pozostałe linie autobusowe nocne kursować będą bez zmian, według rozkładów jazdy
na daną noc. Do obsługi wszystkich linii (za wyjątkiem
linii 612, 637, 642, 643, 902, 903, 915, 917 i 937) będzie kierowany tabor
wielkopojemny.
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