פירוט הסעות חוגים :2022-23
הפיזורים והאסופים הן בתחנות ההסעה של נופי הבשור.
שעות האיסוף מהישוב הן הערכת זמן שנגזרת מהפיזור והן מהתחנה המרכזית בישוב.

יש להקפיד על עטית מסיכה לאורך כל הנסיעה.
*שרותי ההסעות לחוגים הינם הטבה מועצתית ואינם נכללים בעלות הפעילות .אנו שומרים את
הזכות לבצע שינויים או התאמות בהתאם למגבלות ולהנחיות של הקורונה .במידה ונאלץ להפסיק את
השרות ,לא יינתן החזר
כספי בגין הסעות.
פיזורים מנופי הבשור בשעות  :17:30 + 16:10 + 15:10מפזר בישובים ואוסף חזרה לנופי הבשור מתחנות
מרכזיות בלבד.
פיזורים מנופי הבשור בשעות  :20:15 + 19:00מפזר בישובים לפי צורך.
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