PRZEJAZDY MPK W CZASIE NOCY MUZEÓW
2022-05-12
W związku ze zwiększonymi potrzebami przewozowymi podczas Nocy Muzeów, w nocy 13/14.05.2022 r.
(piątek/sobota) zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii nocnych:

linia 62:
rozkład jazdy pozostanie bez zmian;
do obsługi będzie kierowany tabor o zwiększonej pojemności;
linie 664 i 669:
będą kursować po aktualnych trasach czasowo zmienionych;
częstotliwość kursowania do ok. godz. 2:00 będzie zwiększona do 15 minut;
w okresie kursowania ze zwiększoną częstotliwością linie NIE będą uczestniczyć
w tzw. zlotach na przystanku Teatr Słowackiego (będzie on obsługiwany w taki
sam sposób jak pozostałe przystanki pośrednie);
linie 601 i 611:
będą kursować po aktualnych trasach czasowo zmienionych;
częstotliwość kursowania do ok. godz. 2:00 będzie zwiększona do 30 minut
(łącznie dla obu linii do 15 minut);
w okresie kursowania ze zwiększoną częstotliwością linie NIE będą uczestniczyć
w tzw. zlotach na przystanku Teatr Słowackiego (będzie on obsługiwany w taki
sam sposób jak pozostałe przystanki pośrednie).
Ponadto, zgodnie z coroczną tradycją zostaną uruchomione linie specjalne, obsługiwane
taborem zabytkowym:
linia 60 (tramwajowa) – Plac Centralny im. R. Reagana – Al. Jana Pawła II –
Mogilska – Al. Powstania Warszawskiego – Grzegórzecka – Starowiślna – Dajwór – Św.
Wawrzyńca – Na Zjeździe – Limanowskiego – Krakowska – Stradomska – Św. Gertrudy –
Franciszkańska – Straszewskiego – Piłsudskiego – Al. 3 Maja – Cichy Kącik – Al. 3 Maja –
Piłsudskiego – Franciszkańska – Westerplatte – Lubicz – Mogilska – Al. Jana Pawła II –
Plac Centralny im. R. Reagana;
linia będzie kursować w godz. ok. 19:00 – 2:30 z częstotliwością co 60 minut;
linia 600 (autobusowa) – Podgórze SKA – Powstańców Wielkopolskich – Klimeckiego
– Herlinga-Grudzińskiego – Kotlarska – Al. Powstania Warszawskiego – Lubicz – Pawia –
Tunel Św. Rafała Kalinowskiego – Wita Stwosza – Muzeum Armii Krajowej (powrót:
Wita Stwosza – Al. 29 Listopada – Warszawska – Plac Matejki – Basztowa);
linia będzie obsługiwać przystanki: Podgórze SKA (początkowy oraz przelotowy
w kierunku Muzeum Armii Krajowej), Kuklińskiego, Klimeckiego, Most
Kotlarski (tylko w kierunku Muzeum Armii Krajowej), Rondo
Grzegórzeckie (na pasie A+T), Rondo Mogilskie (na tzw. poziomie -1),
Lubicz, Teatr Słowackiego, Muzeum Armii Krajowej (końcowo-początkowy
na przystanku linii 537 w kierunku Al. 29 Listopada – słupek 02);
linia będzie kursować w godz. ok. 19:00 – 2:30 z częstotliwością co 60 minut.
Zasady zachowania ważności biletów

Opłata za przejazd liniami zwykłymi i specjalnymi według obowiązującej taryfy.
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