Tlačová správa

Nové cestovné poriadky platia na celom Slovensku od 12. decembra
Cestujúcim autobusmi ARRIVA Michalovce prinesú lepšiu nadväznosť spojov
Michalovce, 10. december 2021 – Od 12. decembra platia na celom Slovensku nové cestovné poriadky. Ich každoročné
zmeny začínajú úpravami v cestovných poriadkoch vlakov a na ne nadväzujú zmeny cestovných poriadkov autobusov
prímestskej a mestskej autobusovej dopravy. Nové cestovné poriadky zároveň zohľadňujú aj požiadavky cestujúcich
a objednávateľov. Hlavným cieľom zmien je skrátiť dĺžku cestovania, zlepšiť vzájomnú nadväznosť autobusových
spojov, ale aj nadväznosť na grafikon vlakových spojení. V Košickom kraji nájdu cestujúci informácie o odchodoch
svojich autobusov aj na stránke spoločnosti ARRIVA Michalovce.

„Pri každoročných úpravách cestovných poriadkov sa v spolupráci s našimi objednávateľmi usilujeme zlepšiť nadväznosť
spojov a zohľadniť požiadavky cestujúcich. Zároveň na základe výstupov z GPS systému, ktorým sú autobusy ARRIVA
vybavené, dochádza aj k optimalizácii jazdných časov autobusov,“ povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod
a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

ARRIVA na Slovensku a vo svete
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej
republike. Od 15. novembra pôsobí v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje mestskú,
prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv.
bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje viac ako 1 500 autobusov. Tvorí ju šesť
dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.
ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1
miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a
logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje
autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.
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