
Informacja ważna od dnia: 31.03.2023

Kierunek Przez:

05:31 GLwdm(1) 06:45 GLwdm(1) 07:45 CGLwd(1) 08:53 Gewdm(1)

10:45 LGwdm(1) 11:40 CLwd(1) 13:45 Gewdm(1) 14:22 LGwdm(1)

15:25 CLGwdm(1) 16:20 LGwdm(1) 18:00 LGwdm(1)

06:22 Au(1) 07:16 Au(1) 08:09 Au(1) 09:15 Au(1)

12:02 Au(1) 14:02 Au(1) 14:57 Au(1) 16:03 Au(1)

17:17 Au(1)

06:50 D6(2) 07:20 D(2) 07:35 D6(2) 08:05 +7(2)

09:10 D6(2) 09:55 +(2) 10:50 6(2) 12:05 +7(2)

12:30 D6(2) 14:05 +7(2) 17:30 D(2) 18:05 +(2)

18:35 D6(2) 19:15 D(2) 20:00 +(2)

LEGENDA:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt,
+ - kursuje w święta

6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
A - kursuje od poniedziałku do piątku
G - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (15.VII, 1.XI, 11.XI, 6.I)

L - kursuje w okresie ferii letnich
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych i w dniach 25 i 26.XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała

C - kursuje w soboty, niedziele i święta

e - nie kursuje w okresie ferii letnich

u -  nie kursuje w święta

Kursy oznaczone kolorem czerwonym – nie są realizowane przez przewoźnika.

(..) - cyfra w nawiasie oznacza przewoźnika realizującego dany kurs

Przewoźnik

1. Henryk Dziwisz  tel. 600-949-607
2. Tony Ekspres Tomasz Gorzel, tel. 508-912-321

Podmiot zamieszczający informację:

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

ul. Nałęczowska 14, 20 - 701 Lublin

tel. (81) 466-29-00

Oleśniki

Powyższa informacja obejmuje kursy przewoźników, którzy przedstawili ZTM w Lublinie dane o aktualnie realizowanych przewozach.

Odpowiedzialność za jakość oraz standardy świadczonych usług ponosi przewoźnik realizujący dany kurs. Wszelkie dane zawarte w w/w informacji są

aktualizowane na podstawie zgłoszeń przewoźników.

Milejów

 Lublin, ul. Mełgiewska (WSEI 01)

Godziny odjazdu

Milejów Świdnik 

ZadębieŚwidnik

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz możliwością zawieszenia realizacji poszczególnych kursów przez przewoźników - w celu

potwierdzenia infromacji na temat realizacji konkretnych kursów prosimy o bezpośredni kontakt z przewoźnikiem obsługującym.


