G-BUSLINE Autóbuszközlekedési Kft.
H-8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 22.
Telefon / Fax: 36 (92) 320-303
E-mail: info@gratisbus.hu
http://www.gratisbus.hu

Tájékoztatjuk tisztelt meglévő és leendő utasainkat, hogy Zalaegerszeg(V.á) –
Budapest (Déli.pu) végállomások között közlekedő emelt szintű menetrend szerinti
autóbuszjáratunk 2016. december 12-től Balatonszentgyörgy és Balatonkeresztúr
érintésével az alábbi menetrend szerint közlekedik:
MENETREND – 1187. sz. vonal

ZALAEGERSZEG – BUDAPEST
Érvényes: 2016. December 12. – 2017. December 10.

Munkaszüneti napok kivételével naponta. (hétfőtől – szombatig).
(Közlekedik még 2017. III. 15, és 2017. XI . 1.; nem közlekedik 2017. IV. 14.)

Munkaszüneti napokon. (vasár– és ünnepnapokon)
(Közlekedik még 2017. IV. 14.; nem közlekedik 2017. III. 15. és XI. 1.)
A járaton wifi internetes elérhetőséget biztosítunk
Csak leszállási lehetőség.

Csak felszállási lehetőség
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Menetjegy árak
Zalaegerszeg, vá. - Budapest, Déli pu.
Helység

Balatonszentgyörgy

Kiegészítő
jegy*

Teljes árú
jegy

50% -os
jegy

265 Ft

3 130 Ft

1 570 Ft

Kiemelt

90% -os
kedvezményű 30
jegy
napos bérlet

315 Ft

12 000 Ft

Balatonkeresztúr

* Emelt szintű országos személyszállítást végző autóbuszjárat igénybevételéért külön kiegészítő díjat is fizetni kell.
A fizetendő díj a menetdíj és a kiegészítő díj együttes összege. Kiegészítő menetjegy vásárlása alól az ingyenes
utazásra jogosultak nem, de az érvényes bérlettel rendelkezők mentesülnek!
2007. szeptember 01-től nappali és esti képzés munkarendje szerint felsőoktatásban tanulmányokat folytató
hallgató intézmény – lakhely közötti helyközi utazásra kiemelt (90%-os) kedvezményű havi bérletet vásárolhat.

A kiemelt (90 % -os) kedvezményű 30 napos bérlet vásárolható társaságunknál érvényes
diákigazolvánnyal rendelkezők számára..
Autóbuszjáratunkon a kiemelt kedvezményű havi bérlet az utas által kiválasztott és a bérleten feltüntetett naptári
nap (az érvényesség első napja) 00:00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24:00
óráig érvényes.
A kedvezményes bérlet a bérlet igazolvánnyal együtt Zalaegerszegen a Mártírok u. 22. sz. alatti irodánkban
megvásárolható.

Kérjük utasainkat, hogy nemzeti és egyházi ünnepeink előtt mindig tájékozódjanak az
esetleges menetrendváltozásokról. Bővebb információ a www.gratisbus.hu weboldalon
és a 92/320-303-as telefonszámon.

