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Svarbiausios kelionės be automobilio

5. Kiti transporto variantai 
 

Jei reikia išsamesnės informacijos apie kitas Fenland teritorijoje prieinamas 
transporto galimybes, atsisiųskite Fenland transporto katalogą (Fenland Transport 
Directory) iš www.fenland.gov.uk/transport arba pasiimkite kopiją iš bet kurios 
mūsų Fenland @ your service parduotuvės.

6. Atvejų tyrimai šioje serijoje

1 atvejo tyrimas –  socialinei rūpybai ir apsilankymams ligoninėje skirto 
transporto suderinimas.

2 atvejo tyrimas –  apsipirkimo kelionės žmonėms, kurie turi judėjimo sunkumų 
ir regos bei klausos sutrikimų.

3 atvejo tyrimas –  socialinės bei apsipirkimo kelionės ir apsilankymai ligoninėje 
žmonėms, kuriems sunku judėti ir reikia pagalbos.

4 atvejo tyrimas –  neįgaliojo vežimėliu besinaudojančio žmogaus, kuriam 
keliaujant reikalingas deguonis, apsilankymai ligoninėje.

5 atvejo tyrimas –  jaunas žmogus, keliaujantis į vyresnių nei 16 metų asmenų 
mokymo įstaigą.

6 atvejo tyrimas – apsilankymai pas gydytojus ligoninėje Hinchingbrooke Hospital. 
7 atvejo tyrimas – kelionė į darbą iš March į Wisbech.
8 atvejo tyrimas – šeimos geležinkelio kortelė (Family Railcard)
9 atvejo tyrimas –  kelionė iš Whittlesey į Peterborough City Hospital, naudojantis 

Rivergate autobusų stotele.

Visus atvejų tyrimus galite gauti mūsų vietinėje Fenland @ your service 
parduotuvėje, vietinėje bibliotekoje arba Jūsų bendrosios praktikos gydytojo 
kabinete. Arba galite juos atsisiųsti iš www.fenland.gov.uk/transport.

Lithuanian

Kelionė iš taško 
A į tašką B

7 atvejo tyrimas – kelionė į darbą iš
March į Wisbech autobusu



Šiame lankstinuke pateikiamas vienas atvejo tyrimas iš kelių atvejų  
tyrimų serijos, kuria siekiama informuoti apie įvairias su transportu 
susijusias situacijas.

Šiame atvejo tyrime dėmesys skiriamas žmonių, kurie ieško darbo kaimyniniame 
mieste, transporto reikalavimams.

1. Pono G pristatymas

Ponas G šiuo metu yra bedarbis ir gyvena March. Jam buvo pasiūlytas darbas 
Wisbech, tačiau jis nežino kaip ten nuvykti, kadangi jis neturi galimybės naudotis 
automobiliu.

Jam reikia nukeliauti į Wisbech, kad pradėtų darbą 8.30 val. ryte, ir grįžti 
į March, kai jis baigia darbą 17.30 val. vakare.

2. Pono G poreikių supratimas

Pono G konkretūs transporto poreikiai ir iššūkiai yra:

• Turėti galimybę atvykti į Wisbech ir pradėti darbą 8.30 val. ryte
• Turėti galimybę grįžti namo, kai baigia darbą 17.30 val. vakare

3. Galimi autobusų paslaugų variantai

Iš March į Wisbech
Norfolk Green Service 56 išvyksta iš March Broad Street 7.20 val. ir atvyksta 
į Wisbech Horsefair autobusų stotį 7.52 val. Tai suteikia ponui G laiko nuvykti 
į darbovietę.

56 maršruto autobusas taip pat aptarnauja Benwick, Doddington ir Manea 
kaimus maždaug du kartus per valandą ir Wimblington, Coldham, Friday Bridge 
ir Elm kaimus maždaug kas valandą per dieną.

Iš Wisbech į March
Grįžti atgal galima autobusu Norfolk Green Service 46 iš Wisbech Horsefair 
autobusų stoties 18.00 val., kuris atvažiuoja atgal į March 18.24 val.

46 maršruto autobusas taip pat aptarnauja Westry, Ring’s End, Guyhirn ir 
Wisbech St Mary kaimus maždaug kas valandą per dieną.

Jei ponas G turi lengvatinį autobuso bilietą, jam kelionė atgal bus nemokama. 
Lengvatiniai autobusų bilietai negali būti naudojami prieš 9.30 val. ir todėl ponui G 
reiktų mokėti už kelionę į priekį.

Visą kelionės tvarkaraštį galima rasti svetainėje www.norfolkgreen.co.uk; jo kopiją 
galima gauti autobuse arba bet kurioje Fenland @ your service parduotuvėje.

4. Bilietų variantai

Iš March, Broad Street į Wisbech Horsefair

Bilieto rūšis Kaina Aprašas
Bilietas į vieną pusę 
suaugusiajam  
(Adult Single)

2,50 GBP Galioja vienai kelionei

Bilietas į vieną pusę 16–19 
m. asmeniui (16-19 Single)

2,00 GBP

Bilietas į abi puses 
suaugusiajam 
(Adult Return)

4,30 GBP Galioja vienai kelionei į abi puses 
pirkimo dieną

Bilietas į abi puses 16–19 
m. asmeniui (16-19 Return)

3,50 GBP

Savaitinis bilietas 
suaugusiajam  
(Adult Weekly)

19,00 GBP Galioja be apribojimų kelionėms 
tarp dviejų konkrečių vietų septynias 
dienas nuo pirkimo dienos

Savaitinis bilietas 16–19 m. 
asmeniui (16-19 Weekly)

16,00 GBP

Lengvatinis autobuso 
bilietas (Concessionary 
bus pass)

Nemo-
kamai po 
9.30 val.

Išduodamas Cambridgeshire 
County Council vyresnio amžiaus 
žmonėms, pvz., pensinio amžiaus 
moterimis, ir kai kuriems negalią 
turintiems žmonėms. Jei reikia 
daugiau informacijos, apsilankykite 
adresu www.cambridgeshire.gov.uk/
transport.

Pateiktos kainos, taikytos 2015 m. balandžio mėn.


