
Пам'ятка «Міський автобус» 
Лінія ВГН (VGN-Linie) 861  

 

При наявності вашого Паспорта і квитка, який можна отримати в Охорони, ви можете безкоштовно 

користуватися міським автобусом № 861 (Бус нуммер ахт зекс айнц). З автобусної зупинки, яка знаходиться поруч з 

вашим гуртожитком (на карті це зупинка № 3 Feuchtwangen Jugendherberge/Фойхтванген Югендхеберге), 4 рази до 

полудня и 3 раза після полудня відправляються рейси. 

 Увага: рейси відправляються у двох напрямках! Час відправлення та прибуття ми згрупували у трьох 

таблицях, які ви бачите нижче. 

Повернення до гуртожитку: з автобусних зупинок № 13 (Schopflocherstraße/Шопфлохерштрассе) та № 15 

(Dinkelsbühler Straße/Дінкельсбюлер Штрассе), розташованих на вулиці (Einkaufsstraße/Айнкауфштрассе), можна 

сісти на автобус до центру міста, а потім доїхати до зупинки № 1 (Röhrenbrunnen/Реренбруннен), а потім і до 

гуртожитку. 

Відправлення від гуртожитку у бік Einkaufsstraße/Айнкауфштрассе (зупинки № 13 та № 15): 

 

 

 

 

Відправ. 

Відправлення від зупинки Einkaufsstraße/Айнкауфштрассе до центру міста (Увага: від зупинки № 13 і № 15 в 

протилежному напрямку!), потім до гуртожитку (зупинка № 3): 

Відправ. 
від зуп. №15 

Відпр./Приб. 
зуп. №13  

( ALDI / dm ) 

Прибуття 
на зуп. №1  
Центр міста 

Відправ. 
від зуп. №1  
Центр міста 

Прибуття 
на зуп. №3 
Гуртожиток 

09:45 09:48 09:53 10:02 10:04 

10:45 10:48 10:53 11:02 11:04 

11:45 11:48 11:53   

15:45 15:48 15:53 16:02 16:04 
 

Відправлення від гуртожитку до центру міста:   

  

 

 

 

 

Огляд автобусних ліній       

 

Відправ. 
від зуп. №3 
гуртожиток 

Прибуття 
на зуп. №9 

Лікар 

Прибуття 
на зуп. 
№13 

Прибуття 
на зуп. 
№15 

Прибуття 
на зуп. №1  
Центр міста 

Відправ. 
від зуп. №1  
Центр міста 

Прибуття 
на зуп. №3 
Гуртожиток 

 09:04 09:11 09:15 09:18 09:22 10:02 10:04 

10:04 10:11 10:15 10:18 10:22 11:02 11:04 

11:04 11:11 11:15 11:18 11:22 14:02 14:04 

14:04 14:11 14:15 14:18 14:22 15:02 15:04 

15:04 15:11 15:15 15:18 15:22 16:02 16:04 

Відправ. 
від зуп. №3 
Гуртожиток 

Прибуття 
на зуп. №1  
Центр міста 

Відправ. 
від зуп. №1  
Центр міста 

Прибуття 
на зуп. №3 
Гуртожиток 

11:59 12:02 14:02 14:04 

  15:02 15:04 

  16:02 16:04 

Гуртожиток 

Автобусна 

зупинка № 3 

 

Автобусна 

зупинка № 15 

 

Автобусна 

зупинка №13 

 

Увага: міський автобус 

курсує з понеділка до 

п‘ятниці!   

В середу рейси є лише 

до  полудня.  

У вихідні поіздок 

немає. 

 


