
 

Jízdní  řád  autobusu  na  DZR – Benecko v Krk. –  r. 2016. 
30. 01. –  06. 02. 2016. 


  odjezd 

30. 01. 2016.

 návrat  zpět 

06. 02. 2016.  

Přistavení vozu v Bílině               v  6,45 hod.  ------------- 

Bílina – nádraží ČD  odjezd v  7,00 hod  příjezd  v   14,10 hod. 

Hostomice – náměstí ( zastávka ČSAD )   odjezd v  7,10 hod.  příjezd ve  14,05 hod. 

Želenky   – zastávka na hlavní  odjezd v  7,15 hod.  příjezd ve  14,00 hod. 

Duchcov – zastávka u kina  odjezd v  7,20 hod.  příjezd ve  13,55 hod. 

Lahošť    – zastávka ČSAD  odjezd v  7,30 hod.  příjezd ve  13,45 hod. 

Teplice    – zastávka ČSAD u Perly  odjezd v  7,40 hod.  příjezd ve  13,40 hod. 

Teplice    – zastávka  MHD u  nádraží  ČSD  odjezd v  7,50 hod.  příjezd ve  13,30 hod. 

                    Litoměřice  –  M. Boleslav  –  Jičín  –  Jilemnice  

Parkoviště  Benecko  příjezd ve 12,00 hod.  odjezd  v  09,00 hod. 

Přistavení  vozu  v  Benecku  -------------  v  08,30  hod. 
 

              Upozornění :  

1)  v případě, že nebude dítě moci nastoupit na DZR jsou rodiče  povinni  ihned   uvědomit ZV č.2, aby mohl  být  

     poslán  náhradník. 

2) k odjezdu a příjezdu se dostavte nejpozději 15 minut před uvedeným časem. 

3) pokud je dítěti v autobuse nevolno podejte lék v dostatečném předstihu   

4) pro děti je v místě pobytu zajištěno dostatek jídla – nedávejte jim zbytečně sebou velkou svačinu 
 

ved.  DZR 
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