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Zastávky pro náhradní autobusovou dopravu:
Žatec – před nádražní budovou
Žatec – aut. zastávka Svatopluka Čecha
Holedeček – u odbočky směr Veletice
Veletice – aut. zastávka ve vsi
Měcholupy – před nádražní budovou
Želeč – aut. zastávka ve vsi, u zámku
Sádek u Žatce – u přejezdu
Sádek u Žatce – rozcestí
Deštnice – aut. zastávka u Obecního úřadu
Milostín – aut. zastávka Milostín, v parku
Mutějovice – aut. zastávka v ul. Velká Strana, u pivovaru
Krupá – u Pomníku mistra Jana Husa
Lužná u Rakovníka – před nádražní budovou
Rakovník – před nádražní budovou
V autobusech náhradní autobusové dopravy není přeprava kol, koloběžek a kočárků garantována.
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity v autobusech.
Z důvodu delších jízdních dob autobusu oproti vlaku není zachována návaznost spojů ve stanici Žatec.
Je zde možnost využít rychlíky GWTR, které na náhradní autobusovou dopravu navazují.
Vážení cestující, v zastávkách na znamení dejte, prosím, řidiči autobusu zřetelně najevo, že chcete nastoupit.
Děkujeme!
NAD zajišťuje společnost Dankobus, Měcholupy.
Jízdní řády náhradní autobusové dopravy najdete na naší domovské stránce www.laenderbahn.cz.
Prosím, věnujte pozornost správnému označení nasazených autobusů. Jízdní doklady a aktuální
informace obdržíte od našeho servisního personálu jak ve vlacích, tak i ve vozech pro náhradní
dopravu.
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