L75


L75: ES MIGJORN GRAN – ES MERCADAL
TMSA, TRANSPORTE REGULAR, SL 971360475
Des del 23 de novembre al 31 de desembre de 2020
ES MIGJORN GRAN – ES MERCADAL
De dilluns a divendres del calendari escolar lectiu
Parada es Migjorn direcció es Mercadal, trucar al 971 37 43 00
Es Migjorn Gran
Es Mercadal

07:25 13:30
07:40 13:45

19:40
19:55

Dissabte i diumenges sense servei
ES MERCADAL – ES MIGJORN GRAN
De dilluns a divendres del calendari escolar lectiu
Parada es Mercadal, direcció es Migjorn, trucar al 676 45 79 20
Es Mercadal
Es Migjorn Gran

09:15 15:00
09:30 15:15

21:30
21:45

Dissabte i diumenges sense servei
Les condicions de trànsit i climatològiques poden afectar la durada dels trajectes
CONDICIONS DEL SERVEI:
•
•

El servei d'aquesta línia anirà lligat al calendari escolar lectiu dels centres educatius de l'illa.
Atès que es tracta d’un servei a demanda les reserves per utilitzar aquests serveis s'hauran de
concretar als telèfons de facilitats per a cada servei i amb una antelació màxima d'hora abans
del servei.
◦ Parada es Migjorn direcció es Mercadal, trucar al 971 37 43 00
◦ Parada es Mercadal, direcció es Migjorn, trucar al 676 45 79 20

•
•
•

Els conductors es comprometen a emplenar la matriu i tiquet de la persona usuària amb el número de
targeta que presenti el passatger (en funció del tipus de targeta varia el preu).
En el cas de que es reservin, sota demanda, més places de les que pot oferir un vehicle de taxi, serà
necessari disposar d'un altre vehicle per a satisfer la demanda.
En el cas de que es presentin persones usuàries, sense demanda prèvia, però que hi hagi
disponibilitat de places, aquests podran gaudir del servei. Tindran preferència els que amb antelació
hagin reservat el servei.

http://menorca.tib.org

