
                
1  km tč  Spoj       2   
① ④ ⑤            ① ④ ⑤
   
15:10  0 1  Bratislava, AS ................................... MHD   9:55 
16:05  59 2  Sereď, nám., ..................................... MHD   9:05 
§ 16:30  89 3  Nitra, AS ............................................ MHD (v)   § 8:40 
§ 16:35  91 4  Nitra, A.Hlinku Centro .................  MHD   § 8:35 
17:05  120 5  Zlaté Moravce, AS .........................  MHD   ~ 
17:30  149 6  Nová Baňa, žel.st., ......................... (v)   7:50 
17:43  159 7  Žarnovica, motel Sitno ................    7:35  
18:05  179 8  Žiar n. Hronom, aut.st., ................ MHD   7:20  
18:30  198 9  Handlová, nám., ............................. MHD   6:55  
18:50  216 10  Prievidza, aut.st. ............................. MHD (v)   6:30  
                

① ide v pondelok  MHD  možnosť prestupu na mestkú hromadnú dopravu
④ ide vo štvrtok  (v)  možnosť prestupu na vlak   
⑤ ide v piatok  §  medzi zhodne označenými zastávkami nie je možné cestovať

Platný od:
1.3.2023 do 23.2.2028

Prepravu zabezpečuje: DOB BUS s.r.o. , Kpt. Nálepku 604/11, 972 42 
Lehota pod Vtáčnikom, tel.: 0944 744 969, dobbus@dobbus.sk, www.dobbus.sk

102522 Bratislava - Sereď - Nitra - Žiar n. Hronom - Handlová - Prievidza

Na linke platia prepravné a tarifné podmienky vyhlásené dopravcom.              
  
Za zľavnené cestovné sú prepravovaní cestujúci od dovŕšenia 6. roku veku, do dovŕšenia 16. roku veku a od dovŕšenia 70. roku veku, žiaci základných 
a stredných škôl, študenti vysokých škôl v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najneskôr do dovŕšenia 26. roku veku, držitelia preukazov ŤZP, 
ŤZP-S a ich sprievodcovia od dovŕšenia 15. roku veku. Deti do dovŕšenia 6. roku veku sa prepravujú za osobitné cestovné, pričom ich preprava je možná len v prípade, že sú 
sprevádzané osobou od dovŕšenia 15. roku veku.

Prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejších zastávok.
Na linke je po splnení prepravných podmienok umožnená preprava autobusových zásielok. 
Detské kočíky okrem skladacích, živé zvieratá a veľmi rozmerné batožiny sa neprepravujú.
Príručná batožina sa prepravuje bezplatne, za každú dalšiu sa počíta dovozné podľa tarify.
Miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť online.               
 

Vypracoval(a): Bc. Tatiana Dobošová


