KOMUNIKACJA MPK W NOC MUZEÓW
2019-05-14
W czasie trwania Nocy Muzeów zostaną wprowadzone wzmocnienia nocnych linii autobusowych i
tramwajowych oraz zostaną uruchomione dwie specjalne linie okolicznościowe, które obsługiwane będą
taborem zabytkowym.

Linie tramwajowe:
nr 62 i 69 - rozkłady jazdy pozostaną bez zmian. Do obsługi linii będzie kierowany tabor
o zwiększonej pojemności.
nr 64 - zostanie uruchomiona na trasie czasowo zmienionej: Os. Piastów – ... – ul.
Dunajewskiego, ul. Podwale, ul. Piłsudskiego, al. 3 Maja – Cichy Kącik.
Linia kursować będzie z częstotliwością co 30 minut przez całą noc. Do obsługi linii
będzie kierowany tabor o zwiększonej pojemności.
Linie autobusowe:
nr 601 i 611 – będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy z częstotliwością co
30 minut. W związku z wysoką częstotliwością kursowania linie nie będą uczestniczyć w
tzw. „zlotach” na przystanku „Teatr Słowackiego”.
nr 603 – dodatkowa linia nocna kursująca na trasie: Rondo Czyżyńskie – al. Pokoju, ul.
Centralna,ul. Sołtysowska, ul. Niepokalanej Marii Panny, ul. Lesisko, ul. Półłanki, ul.
Botewa, ul. Surzyckiego, ul. Lipska – Mały Płaszów.
Linia wykona po dwa kursy w każdym kierunku.
nr 618 – dodatkowa linia nocna kursująca na trasie: Czyżyny Dworzec –
ul. Dąbrowskiej, al. Andersa, al. Bora-Komorowskiego, ul. Miechowity (powrót:
ul. Miechowity, ul. Młyńska), ul. Brogi, ul. Wileńska, al. 29 Listopada, ul. Pawia, tunel
św. Rafała Kalinowskiego, ul. Rakowicka, ul. Lubicz (powrót: ul. Pawia), ul. Basztowa,
ul. Długa, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Kałuży – Cracovia
Stadion (powrót: ul. Kałuży, al. Focha).
Linia kursować będzie z częstotliwością co 60 minut i będzie skoordynowana z linią nr 608
(odjazdy z przystanku „Teatr Słowackiego” będą realizowane 30 minut po pełnej godzinie).
nr 664 – będzie kursować po trasie czasowo skróconej: Bronowice Małe – Teatr
Bagatela (trasa linii nr 704). Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian.
Specjalne linie okolicznościowe:
linia tramwajowa nr 60 – Plac Centralny im. R. Reagana – al. Jana Pawła II, ul.
Mogilska, al. Powstania Warszawskiego, ul. Kotlarska, ul. Klimeckiego, estakada
tramwajowa, ul. Wielicka, ul. Na Zjeździe, ul. Starowiślna, ul. Franciszkańska, ul.
Piłsudskiego – Cichy Kącik. Powrót: Cichy Kącik – ul. Piłsudskiego, ul. Podwale, ul.
Basztowa, ul. Lubicz, ul. Mogilska, al. Jana Pawła II – Plac Centralny im. R. Reagana.
Linia będzie kursować w godzinach ok. 19.00-2.30 z częstotliwością co 60 minut.

linia autobusowa nr 600 – Muzeum Armii Krajowej – ul. Wita Stwosza, al. 29
Listopada, ul. Warszawska, ul. Basztowa (powrót: ul. Pawia, tunel Św. Rafała
Kalinowskiego, ul. Wita Stwosza), ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ul. Kotlarska,
ul. Klimeckiego, ul. Powstańców Wielkopolskich – Podgórze SKA.
Linia będzie kursować w godzinach ok. 1.00–2.30 z częstotliwością co 60 minut.
Opłata za przejazd liniami specjalnymi według obowiązującej taryfy.
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