
безкоштовнo

Інформаційний 
посібник

для українських 
біженців

Транспортна 
служба на вимогу 
10 муніципалітетів

підтримується



Транспортна послуга на 
вимогу для пересування по 10 
муніципалітетам з la  
Communauté de Com-
munes Pays du Mont-Blanc : 
Combloux, Cordon, Demi-Quar-
tier, Domancy, Les Conta-
mines-Montjoie, Megève, Passy, 
Praz-sur-Arly, Saint-Gervais, 
Sallanches.

• Можливiсть резервувати до останнього 
моменту (15 хвилин до відправлення) в 
інтернеті.
• Подивіться заплановані маршрути та 
приєднайтеся до однієї з подорожей.
• На борту буде потрібно лише посвідчення 
особи або паспорт.
• Працює щодня, крім неділі та святкових днів 
8h30 аж до 12h15, 13h45 аж до 18h30.
• До 30 поїздок на місяць.

• Автобуси Montenbus 
обладнані для розміщення 
людей з обмеженими 
фізичними можливостями, 
які доглядаються вдома.

Що таке 
Montenbus ?

Pежим роботи та 
положення : 

www.montenbus.fr

0 800 2013 74

• послуга, відкрита для всіх, 
на додаток до існуючих 
послуг (регулярні лінії, потяг, 
skibus...).

• З Montenbus ви можете 
подорожувати до кількох 
напрямків у Pays du Mont-
Blanc у відповідний час.

Обслужено 377 зупинок 
відповідно до зупинок 

шкільного автобуса, 
Montenbus, ski bus та 

регулярні лінії.

1. Зареєструватися :
• У туристичних бюро (office de tourisme)  

Combloux, Les Contamines-Montjoie,  
Praz-sur-Arly, Saint-Gervais, ратуші с  

Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève,  
Passy і Sallanches

• Автобусної компанії Borini  в Combloux 
і в штаб-квартирі с CCPMB в Passy.

• На сайтi www.montenbus.fr

Як подорожувати з Montenbus

2. Замовити поїздку
-за телефоном (дзвiнок безкоштовний)

                                              
- в інтернеті www.montenbus.fr 

>>повідомте оператору своє ім’я та деталі 
маршруту (вибрані день і час, пункти 
відправлення та прибуття).

Montenbus — це колективна транспортна 
система на вимогу: Вам може бути 
запропонований інший графік. Це не змінить 
ваш час у дорозі більш ніж на 15 хвилин.

3. VПодорожувати
Прибути на обрану зупинку за 5 хвилин

до узгодженого часу. 
мандрівники можуть сідати в транспортний 
засіб лише на фізичних зупинках.  
Montenbus забиратиме людей з обмеженими 
можливостями прямо з дому


