SI VAS DE FESTA ELS DISSABTES, FES-HO AMB BUS.
NOUS HORARIS DE LA LÍNIA BANYERES DE MARIOLA – ALCOI
A partir del dilluns dia 13 de febrer, la línia d’autobús que uneix Banyeres amb Alcoi
tindrà més horaris.
Apareix un servei nou, de dilluns a divendres, que eixirà de Banyeres a les 15.45 h, des
de la plaça de Joan Baptista Domènech, i arribarà a Alcoi al voltant de les 16.15 h (a la
parada del centre d’especialitats de La Fàbrica i l'Alzamora, ja que no arriba a l’estació
d’autobusos).
A més, s’informa que l’autobús que arriba a les 14.20h a Banyeres de Mariola,
provinent d’Alcoi, continua el seu recorregut, podent arribar a les següents poblacions:
Bocairent, Alfafara, Agres, Muro, Benimarfull, Planes, Catamarruc, Margarida, Benissili,
Alpatró, la Carroja, Benissivà, Benialí, Benirrama, l’Atzúbia, Pego, el Verger, Ondara i
Dénia, entre altres.
Per altra banda, apareixen de manera experimental dos serveis per al cap de setmana.
- Els dissabtes eixirà des de Banyeres un autobús a les 17.05 h, i tornarà des d’Alcoi a
les 21.00 h. Aquest autobús farà les parades habituals fins l’estació d’autobusos.
- I, SI VAS DE FESTA, a la mitjanit, entre dissabte i diumenge, hi haurà servei pensat per
als joves, especialment. Eixirà de Banyeres a les 00.30 i tornarà a les 05.00 des d'Alcoi.
A Alcoi només farà parades al c. Oliver i a l’av. País Valencià, tant a l’anada com a la
tornada. No va fins l’estació d’autobusos. El preu de cada viatge serà 3,10 €.

Així, el resum de serveis Banyeres de Mariola-Alcoi és:
De dilluns a divendres
Eixides des de Banyeres: 7:00, 9:30 i 15:45 h.
(L’autobús de les 15.45 només arriba fins a CC. Alzamora)
Eixides des d'Alcoi: 13:50 i 15:10 h.
Dissabtes
Eixida des de Banyeres: 17:05 h.
Eixida des d’Alcoi: 21:00 h.
Dissabtes nit i vespres de festius
Eixida des de Banyeres: 00:30 h.
Eixida des d’Alcoi: 05:00 h. (Parades a l’av. País Valencià, 46 i al c. Oliver, 22 –Porta
Bonaire-)

La línia Alcoi-Dénia, passa per Banyeres de Mariola amb la següent freqüència:
De dilluns a divendres
Eixida des de Banyeres: 14:20 h. (Direcció Bocairent, Alfafara, Agres, Muro... Dénia.)
Eixida des de Dénia: 07:00 h.

Per a confirmar horaris i/o més informació, podeu contactar amb la companyia SUBUS:
telèfon 965 520 562.

