Informacja dla rowerzystów
Mamy dobrą informację dla wszystkich rowerzystów. Na pokład naszych autobusów można zabrać
swój rower. Zastanawiasz się, gdzie pojechać na rower? Poszerzamy Twoje możliwości! Jeśli
planujesz rowerowe wycieczki wokół Krakowa, Ojcowa, Dolinkach Podkrakowskich, Dobczycach,
Mszanie Dolnej. Jest to jeszcze prostsze dzięki bezpośrednim połączeniom Krakowa oraz Myślenic.
W Krakowie miejsca przyjmowania rowerów do autobusów: Rondo Mogilskie; UE; Muzeum Armii
Krajowej;
Rondo
Grunwaldzkie;
Ludwinów;
Rondo
Matecznego;
Łagiewniki
Borek Fałęcki oraz wszystkie przystanki z/do Myślenic na odcinku Myślenice - Kraków Borek Fałęcki
Bilet na rower. Jak kupić?
Przewóz rowerów naszym autobusem wiąże się z dodatkową rezerwacją.
Ilość miejsc na rowery jest ograniczona, dlatego należy wcześniej zgłosić i zarezerwować miejsce.
Jeśli zastanawiasz się czy do autobusu można zabrać rower? Odpowiedź brzmi tak!
Aby zarezerwować przejazd autokarem z rowerem:
• skontaktuj się mailowo: m@malopolskapks.pl lub telefonicznie lub przez wiadomość na fb
• podaj termin oraz trasę, na której planujesz podróż
• podaj ilość rowerów
• w przypadku, kiedy przewóz rowerów będzie możliwy otrzymasz od nas potwierdzenie
zarezerwowania miejsc
• pamiętaj o zgłoszeniu rezerwacji na termin powrotny, jeśli planujesz podróż MPKS.
Przejazd z rowerem jest dostępny tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji najpóźniej
2 godziny przed wyjazdem. Przewóz rowerów w autobusie będzie bezpieczny dzięki ograniczeniu
liczby przewożonych rowerów. W zależności od terminu kursu rowery przewożone są na specjalnie
przystosowanym haku, przyczepie lub w luku bagażowym (maks. 4 sztuki) lub w przypadku
autobusu niskopodłogowego w środku pojazdu.
Jak przygotować rower do podróży autokarem?
Planując podróż autokarem warto przygotować i zabezpieczyć odpowiednio swój rower, tak aby
elementy dodatkowe takie jak licznik rowerowy, zdejmowane lampki oświetleniowe lub
przedmioty emitujące sygnał ostrzegawczy nie uległy uszkodzeniu, Pamiętaj, że przewoźnik nie
bierze odpowiedzialności za zniszczenie sprzętu wynikające z braku odpowiedniego
zabezpieczenia rowerów. Niedozwolony jest tandemów i rowerów trójkołowych.
Przygotowując rower do przewozu autokarem:
• ściągnij wszelkiego rodzaju torby i sakwy;
• dla bezpieczeństwa możesz usunąć wystające elementy dodatkowego wyposażenia roweru tj.
lusterka, koszyki, uchwyty;
• rower nie musi być złożony
• maksymalna waga jednego pojazdu to 25 kg

