Rozk ad wa ny od: 10.12.2017

Dworzec stanowisko 4
ROZK AD ODJAZDÓW

Wszystkie stanowiska

Kierunek
Ba ska Wy na Ko ció
przez Suche
b
Bustryk

Bustryk-Remiza

Godziny odjazdu

07:20 CpZ [286]
10:15 DH [286]
15:45 DHp [286]
19:20 f'h*p [286]
14:20 DHG [2816]

07:25 D [286]
13:10 pZ [286]
17:35 h*pZ [286]
20:00 Hh* [286]
16:10 EHG [2816]

08:32 D [286]
14:30 Df' [286]
18:50 Hh*p [286]

06:20 [300]
09:10 E [300]
12:20 D [300]
15:10 [300]
17:25 D [300]
20:25 [300]
06:10 a [2816]
09:25 a+ [2816]
15:20 1-6G [2816]
19:10 ag [2816]
17:15 HGh* [2816]
20:15 n [2816]

07:00 E [300]
10:00 [300]
13:20 [300]
15:40 D [300]
18:25 [300]
22:15 [300]
06:50 nA [2816]
10:20 E [2816]
17:10 a [2816]
20:20 1-6Gg [2816]
18:45 n [2816]
21:15 n [2816]

07:45 [300]
10:50 E [300]
14:10 D [300]
16:35 [300]
19:15 D [300]

06:30 a [2816]
08:55 D [2816]
10:45 a [2816]
14:00 a [2816]
16:30 a [2816]
08:05 P*( ) [2904]
10:35 )P* [2904]
13:20 *( )(W)P* [2904]
*(W)P* [2904]
14:20
15:50 )P*(V) [2904]
16:40 P*(O) [2904]
17:40 P*(O) [2904]
20:05 *(W)P*( ) [2904]
12:55 (w) [2904]

07:20 S [2816]
09:30 a [2816]
11:30 HGh* [2816]
15:00 a [2816]
18:08 ag [2816]
09:25 N [2904]
11:27 )(E)P* [2904]
13:40 (O)P* [2904]
14:50 )(V)P* [2904]
16:10 P*(O) [2904]
16:55 )(V)P* [2904]
18:00 )(W)P*g [2904]
21:50 P*( ) [2904]

08:20 a [2816]
10:10 HGh* [2816]
12:50 a [2816]
15:15 S [2816]

19:55 n

[2816]

przez Suche
b Skrzy owanie

Ciche Mi tustwo
przez Z b Skrzy owanie
Nowe Bystre Remiza
Ratu ów Szko a

Ciche Skrzy owanie
przez Suche Szko a
b Skrzy owanie
Czerwienne Szko a

Furmanowa I
przez Poronin
b Skrzy owanie

Guba ówka Maszt
przez Poronin
b Skrzy owanie

Ma e Ciche Ko ció
przez Jaszczurówka
Cyrhla
Murzasichle

Ma e Ciche Ko ció
przez Ku nice
Cyrhla
Murzasichle

Ma e Ciche Ko ció

07:27 (O)

[2904]

przez Poronin

Ma e Ciche O . Sportowy
przez Jaszczurówka
Cyrhla
Murzasichle

08:55

)P* [2904]

11:10 P*(O)

[2904]

08:05 a [2816]
13:30 1-6G [2816]
18:15 n [2816]
22:15 ag [2816]
19:20 HGh* [2816]

09:45 (O)(V)P* [2904]
12:30 )(W)P* [2904]
14:00 (O)P* [2904]
15:20 *( )(W)P* [2904]
16:25 (E)P*gN [2904]
17:25 *( )(W)P* [2904]
18:45 P*(E)( ) [2904]
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Wszystkie stanowiska

Kierunek
Ma e Ciche O . Sportowy
przez Ku nice
Cyrhla
Murzasichle

Murzasichle Capówka
przez Poronin

Murzasichle Capówka
przez Poronin
Majerczykówka Sklep
Murzasichle Budzów Wierch II

Godziny odjazdu

07:40 (E)(q)N(D) [2904] 08:35 (w)(8)N(D)
12:10 (w) [2904]
10:50 (w) [2904]
16:40 (S)(H) [2904]
17:10 (w) [2904]
11:48 KKd [634]
16:30 KKdg [634]
06:40 KKd [634]
09:45 KKd [634]

[2904]

13:40 KKd [634]
17:55 KKdg [634]
07:40 KKd [634]

10:00 (q)(E)N(2) [2904]
14:35 (w)(D) [2904]
19:05 (w) [2904]
15:05 KKd [634]
19:00 & [634]
08:40 KKd [634]

OZNACZENIA KURSÓW
[286] - kurs firmy Firma Handlowa-Us ugowa "SAMPO BUS" Pawe Budz, Murzasichle, ul. Budzowa 48a,
34-531 Murzasichle
[300] - kurs firmy N.P.O. Ryszard Siarka, Ratu ów, Ratu ów 355A, 34-407 Ratu ów
[634] - kurs firmy TRANSMAKS Pawe Chowaniec, Poronin, ul. Tatrza ska 56B, 34-520 Poronin
[2816] - kurs firmy "Tatry - Bus" Transport Osobowy Jan egle , Ratu ów, Ratu ów 250C, 34-407 Ratu ów
[2904] - kurs firmy Przewóz Osób Bronis aw Szostak, Stanis aw Migiel, Wierch Spiski 48, 34-530 Bukowina
Tatrza ska
&
- kursuje w okresie wakacji (01.07 - 31.08), d ugi weekend majowy (28.04 - 06.05),
(2)
- kursuje 21.03-25.04 i od 16.10-26.12
(8)
- od 21.03-25.04 i od 16.10-26.12 kursuje w dni robocze, a od 26.04-30.06 i od 01.09-15.10 przez ca y
tydzie
(D)
- kursuje od 01.03-20.03
(E)
- kursuje od 01.03-30.06 i od 01.09-26.12
(H)
- kursuje od 26.04-30.06 i od 01.09-15.10 w sobot , niedziel i wi ta
(O)
- kursuje od 28.12 do 02.01 przez ca y tydzie oraz podczas ferii zimowych w dni robocze
(q)
- kursuje od 27.12-29.02; 01.07-31.08 oraz d ugie weekendy
(S)
- kursuje od 21.03-25.04 i od 16.10-26.12 w sobot , niedziel i wi ta
)
- kursuje od 21.03 do 31.05 i od 01.10 do 26.12 w sobot , niedziel i wi ta
(V)
- kursuje od 01.03 do 20.03 i od 01.06 do 30.06 oraz od 01.09 do 30.09 w dni robocze
(W) - kursuje od 01.03-30.06 i od 01.09-26.12 w dni robocze
(w)
- kursuje od 01.07 do 31.08 oraz d ugie weekendy
)
- kursuje od 27.12-29.02
+
- kursuje w niedziel i wi ta
1-6
- kursuje od poniedzia ku do soboty
A
- kursuje od poniedzia ku do pi tku
a
- nie kursuje w pierwszy dzie wi t Wielkanocnych oraz w dniu 25.12
C
- kursuje w soboty, niedziele i wi ta
D
- kursuje od poniedzia ku do piatku oprócz wi t
d
- nie kursuje w 01.01, 1 i 2 dzie wi t Wielkanocnych, 01.11., Bo e Cia o, 25. i 26.12.
E
- kursuje od poniedzia ku do soboty oprócz wi t
f'
- nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw wi tecznych
g
- nie kursuje 24.12
G
- nie kursuje 25,26.12, 1 i 2 dzie wi t Wielkanocnych
H
- kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw wi tecznych
h*
- nie kursuje w Wielk Sobot i w dniu 24.12
KK
- kursuje od poniedzia ku do pi tku a w okresie wakacji (01.07-31.08), ferii zimowych (15.01-28.02), d ugi
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OZNACZENIA KURSÓW
N
*
p
P*
S
Z

- nie kursuje w dniach: Bo e Cia o, Wielkanoc, Wszystkich wi tych, Bo e Narodzenie
- kursuje od 01.03 do 20.03 i od 01.06 do 30.06 oraz od 01.09 do 30.09 w sobot niedziele i wi ta
- nie kursuje w 1i 2 dzie wiat Bo ego Narodzenia, 1 i 2 dzie wi t Wielkanocnych i Bo e Cia o
- kursuje w okresie ferii letnich oraz od 28.04 do 05.05
- kursuje w dni nauki szkolnej
- nie kursuje w dniu 01.11

