Connexió autobusos i línies
Intermodalitat del vehicle privat ( des d'aparcaments
dissuasius gratuïts) al transport públic urbà

Intermodalitat del vehicle privat ( des d'aparcaments
dissuasius taronja) al transport públic urbà

Rotonda Cementiri, 170 places. Connexió més propera a 200m amb la
Línia 6 (parada Aqüeducte c/ Rovira i Virgili) A Camp de Mart, connexió
inferior a 200m amb la Línia 2 (parada Camp de Mart o parada Cap Muralles).

Tabacalera, 222 places. A 50m, parada c/Francesc Bastos, Línia 2 (cap
a l'estació de FFCC, c/Apodaca, c/Gasòmetre i l'Avinguda Pau Casals) i la
Línia 10 (parada de Torres Jordi a 25m, fins al centre ciutat/Rambla Nova).

!

Zona de la platja de l'Arrabassada, ben connectada amb el centre amb la
Línia 1 (des de les 7.03h del de matí, cada 40 minuts), amb una parada a la via
Augusta a 330m del pàrquing i amb la Línia 9 (des de les 7.35h cada 30 minuts),
que passa pel mateix passeig. També parada Tuset de les mateixes línies.
!

Bonavista, aparcament del mercat diumenges, 900 places aprox. Línia
54, a 20m en c/20 i línies 3 i 30 direcció centre. Totes arriben a la plaça
Imperial Tàrraco, Ramon i Cajal i Rambla Nova. La 54 fins l'Hospital Juan XXIII.

!

!

c/Joan Fuster, 90 places. Línia 8 (parada del CAP Llevant a 150m. Arriba
a Rambla Vella, Rambla Nova, i Plaça Imperial Tàrraco).

!

Zona Taronja Músics: Parada al c/ Mozart de la Línia 8, amb pas cada
20 minuts. Para a Rambla Vella, a Rambla Nova i Plaça Imperial Tarraco).
També hi ha una parada a Diputació per als que utilitzin per estacionar els
carrers més propers a la CN Tarraco.

!

Passeig Torroja (davant del col·legi Sant Pau), 74 places. Línia 2, davant
del CAP Muralles (cap a l'Hospital) o portal del Roser (cap a la Rambla Nova
i el Serrallo. en ambdues direccions, o Hospital Joan XXIII).
!

Parc del Francolí-c/Josep Pont i Gol (tocant l'autovia, prop de la Guàrdia
Urbana),140 places. Connexió a 150m (o al col·legi Tarragona) amb la Línia
2 (Part Alta, centre ciutat, estació de FFCC i Serrallo), la Línia 8 (Rambla
Vella, Rambla Nova, plaça Imperial Tàrraco, Diputació, Vall de l'Arrabassada)
i la Línia 10 (centre ciutat, Pere Martell i Serrallo).
!

Països Catalans-c/Joan Serra Vilaró, 143 places. A l'hivern, dies lectius:
Línia 14 (para a la plaça Imperial Tàrraco), Línia 24 (a la plaça Imperial Tàrraco
i fins l'estació) i Línia 54 (Hospital Joan XXIII, plaça Imperial Tàrraco i avinguda
Ramon y Cajal). A l'estiu, dies no lectius, només la Línia 54.

!

Juan XXIII, C/ Joan Pau II, 92 places. Parades a 20m. Connexió amb
la Línia 1 (Pau Casals /Rambla Nova), 2, 8, 10 i 54 cap al centre fins Ramon
y Cajal i la Línia 5, que ve de Sant Salvador ,cap al c/Prat de la Riba. Las
freqüències varien en funció de la franja horària del dia.
!

Tipus

Preu Preu x viatge

Descripció

Bitllet d'un sol viatge, vàlid per
a feiners i festius
Recarregable, personalitzada i unipersonal.
Targeta Jove 18,75€
0,18€
100 viatges 30 dies (fins als 25 anys)
Recarregable, anònima i multiviatge.
Targeta 50/45 28,50€
0,57€
50 viatges 45 dies
Recarregable, anònima i multiviatge.
Targeta Tarraco 39,50€
0,39€
100 viatges 30 dies
Recarregable, anònima i multiviatge.
Targeta 20/90 15,00€
0,75€
20 viatges 90 dies
Cost Targeta: Personalizada 3,10€ Anònima 2,55€

Bitllet senzill

1,40€

1,40€

Caducitat i bescanvi dels títols 2012
La caducitat dels títols adquirits durant el 2012 es regularà de la manera següent:
S'estableix un període de carència que finalitzarà el 28 de febrer del 2013
Es permeten les validacions, dels títols T 20/90, T 50/45, T Tarraco, T Jove (fins
exhaurir el saldo o fins al final del període de carència). Després del període de
carència no es podrà iniciar cap títol adquirit el 2012. A partir de l'1 de gener,
l'usuari/a pot recarregar/ampliar el títol quan vulgui, amb tarifes de 2013, sempre
que no quedi cap títol per iniciar.
Els títols no consumits no es podran bescanviar.

