
Mariánské Lázně -

 U Stanice 827/9
400 03  Ústí nad Labem- Střekov

Středisko Karlovarsko

Kpt. Jaroše 713

358 01 Kraslice

Tel.: 352 324 231

NEPŘETRŽITÁ
VÝLUKA

OPRAVA  TERMÍNU  UKONČENÍ  VÝLUKY

Od pondělí 4.9.2017, 00:00 hodin do pátku  10.11.2017, 24:00 hodin

bude železniční osobní doprava v úseku

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

V době výluky platí Výlukový jízdní řád.

Zastávky autobusů náhradní dopravy budou umístěny:
Mariánské Lázně označené stanoviště u staniční budovy

M. Lázně - město zastávka MHD "Lékárna"

Vlkovice autobusová zastávka na návsi

Milhostov na rozcestí k osadě

Ovesné Kladruby u staniční budovy

Mrázov u přejezdu vedle zastávky

Teplá u staniční budovy

Hoštěc na odbočce ze silnice Teplá - Poutnov

Poutnov na hlavní silnici u odbočky k nádraží

Louka u M. Lázní na silnici č. 230 v úrovni žel. zastávky

Bečov nad Teplou označené stanoviště u staniční budovy

Vodná na zastávce BUS na silnici č. 20 pro obec Vodná
Krásný Jez na zastávce BUS na silnici č. 20 pro obec Krásný Jez 

(společně pro obě zastávky)Krásný Jez zastávka
Teplička u K. Varů na zastávce BUS na silnici č. 20 pro obec Teplička
Kfely na odbočce ze silnice č. 20 do Kfel a H. Slavkova
Cihelny na odbočce ze silnice č. 20 do Cihelen
K. Vary - Březová na odbočce ze silnice č. 20 k nádražní budově
Doubí u K. Varů na zastávce MHD "Svatošská"
Karlovy Vary d. n. před vchodem do staniční budovy
V autobusech bude v závislosti na kapacitě vozidla omezena přeprava cestujících na vozíku, přeprava jízdních kol a kočárků. 
Důvodem výluky je oprava a údržba železniční infrastruktury na vyloučeném úseku trati. Je vydán Výlukový jízdní řád.
V případě Vašich dotazů na organizaci drážní dopravy po dobu výluky volejte na tato čísla: 724 153 816 nebo 352 324 231.
V případě Vašich dotazů na aktuální situaci, např. zpoždění vlaku nebo NAD po dobu výluky, volejte na číslo: 972 457 001.
Vážení cestující, dopravce GW Train Regio se Vám omlouvá za zhoršenou kvalitu cestování a přeje Vám šťastnou cestu.


