MESTNA OBČINA PTUJ

UPORABNIKI MESTNEGA AVTOBUSA

Obvestilo o spremembi voznega reda v času 57. Kurentovanja
Obveščamo vas, da bo letošnje 57. Kurentovanje na Ptuju potekalo z osrednjimi prireditvami v času od
17. do 28. februarja 2017.
Organizator prireditve Kurentovanje na Ptuju 2017 je Zavod za turizem Ptuj, Murkova 7, 2250 Ptuj.
Zaradi prireditev v sklopu Kurentovanja na Ptuju 2017 bodo ob povorkah in prireditvah, ki so navedene
spodaj, ob zapisanih terminih začasne in popolne zapore državnih in lokalnih cest ter zapore mestnih ulic,
trgov in vpadnic na omenjene ceste.

Zaradi dogodkov in prireditev bo delno spremenjen vozni red mestnega avtobusa, in sicer:

V soboto, 18. 2. 2017
V času od 6:00 do 15:00, ko je zaprto parkirišče P&R, linija
začne in konča vožnjo po voznem redu v Termah Ptuj. Pri
odhodih iz Term ob 9:32, 10:32 in 11:32 bo zaradi zapore
Prešernove ulice linija obratovala do Tržnice, minibus se tam
obrne in nadaljuje po Trstenjakovi ulici do Term.
V petek, 24. 2. 2017
Pri odhodu z Zadružnega trga ob 17:30 in 18:30 bo minibus
zaradi zapore Slomškove ulice vozil od Parkirišča pod gradom
po Trstenjakovi ulici do parkirišča na Zadružnem trgu.
V nedeljo, 26. 2. 2017
Od 6:30 do 10:30 bo linija potekala po trasi in veljavnem
voznem redu. Pri odhodu z Zadružnega trga ob 11:30, 12:30,
13:30 in 14:30 bo linija potekala samo na trasi Zadružni trg
parkirišče–Avtobusna postaja Ptuj in obratno. Povratne
vožnje z Avtobusne postaje Ptuj bodo ob 12:00, 13:00 in
14:00.

V ponedeljek, 27. 2. 2017
V času od 6:00 do 15:00, ko je zaprto parkirišče P&R, linija
začne in konča vožnjo po voznem redu v Termah Ptuj. Pri
odhodih iz Term ob 9:32, 10:32 in 11:32 bo zaradi zapore
Prešernove ulice linija obratovala do Tržnice, minibus se tam
obrne in nadaljuje po Trstenjakovi ulici do Term.

DODATNI PREVOZI
V času Kurentovanja 2017 se obratovanje mestnega avtobusa
med 17. in 28. 2. 2017 podaljša, in sicer od 22. do 03.00 ure s
prevozi vsake pol ure s postankom pred Karnevalsko
dvorano.

Prosimo vas, da se v zadevah v zvezi z vožnjo mestnega avtobusa obrnete na kontaktno številko prevoznika ARRIVA
Štajerska, d. d. (090 74 11).
Zahvaljujemo se vam razumevanje.

