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تعّرف إلى الخطوط الجديدة لحافالت الهيئة

انطِلق بالحافلة إلى أبعد مدى

 خدمة حافالت جديدة سيتم تشغيلها بين محطة حافالت عود ميثاء وموقف الصفا بزمن تقاطر 20 دقيقة خالل ساعات
 الذروة  جميع المواقف التي يخدمها خط          الملغي سيتم خدمتها عن طريق هذا الخط

تحويل مسار

خط ملغي

rta.ae     800 90 90

خط F20  : الخط الذي يعمل بين الورسان 3 - النهدة 1 ، المحطة 2  تم تمديده إلى المبنى الرئيسي لفالي دبي

خط F09 : محطة مترو الجافلية (برواز دبي) – حديقة الوصل تم تحويل الخط إلى مسار دائري ولن يخدم حديقة الوصل   

خط F14 :  تم تغيير الخط ليبدء التشغيل من محطة حافالت الخليج التجاري 2 – محطة مترو الخليج التجاري 
                    الى محطة حافالت الخليج التجاري 2   

خط F19A : تم تمديد المسار الى محطة الحافالت الخليج التجاري 2

خط F19B : تم تمديد المسار الى محطة الحافالت الخليج التجاري 2

خط X23  : سيتم تشغيل الخط من محطة حافالت الغبيبة الى المدينة العالمية  (خالل ساعات الذروة) ومحطة حافالت

                      عود ميثاء خالل ساعات غير الذروة و الخط لن يخدم  محطة حافالت عود ميثاء خالل ساعات الذروة

وذلك ابتداًء من  1 يونيو  2021

خط 14:  محطة حافالت عود ميثاء – الصفا

 خدمة حافالت جديدة سيتم تشغيلها بين محطة عود ميثاء والنهدة 1 بزمن تقاطر 30 دقيقة  جميع المواقف التي يخدمها
 خط           الملغي سيتم خدمتها عن طريق هذا الخط

خط 23: محطة حافالت عود ميثاء - النهدة 1, سما ريزيدنس

Route 14: Oud Metha Bus Station - Al Safa

Rerouting

Route Cancelled

Route  20   :  Route operating between Al Warsan 3 - Al Nahda 1, Terminus 2 has been extended to Fly Dubai HQ.

Route  F09 :  Route operating between Al Jafiliya Metro Station (Dubai Frame) - Al Wasl Park has been converted to 

 Circular service and will not serve Al Wasl park.

Route  F14 :  Route has been altered to start operating from Business Bay 2 Bus Station - Business Bay Metro Station - 

 Business Bay 2 Bus station.

Route  F19A :  Route extended up to Business Bay 2 Bus Station

Route  F19B :  Route extended to start operating from Business Bay 2 Bus Station

Route  X23 :  Route to be operated between Ghubaiba Bus Station to International City (during peak hours) and 

 Oud Metha Bus Station (during off peak hours). Route will no longer serve Oud Metha Bus Stn during peak hours.
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Effective from  1  June  2021

Get further when you take the bus
Introducing new bus routes

 New bus service between Oud Metha Bus Station and Safa terminus with a frequency of 20 minutes  during
peak hours. All stops previously covered by cancelled route C14 will be served by this route

Route  23: Oud Metha Bus Station - Al Nahda 1, Sama Residence
 New bus service between Oud Metha Bus Stn and Al Nahda 1 with a frequency of 30 minutes.
All stops previously covered by cancelled route C14 will be served by this route

Route 26: Oud Metha Bus Station - Business Bay 2 Bus Station
 New bus service between Oud Metha Bus Station and Business Bay 2 bus station to be operated only during
peak hours with a frequency of 20 minutes

Route F50: DIP Metro Station - DIP 2
New feeder bus service between DIP Metro Station and DIP 2 with 30 minutes frequency

Route F51:  DIP Metro Station -  DIP 1
New feeder bus service between DIP Metro Station and DIP 1 with 20 minutes frequency

C14

C14

 خدمة حافالت جديدة سيتم تشغيلها خالل ساعات الذروة فقط بين محطة حافالت عود ميثاء ومحطة حافالت الخليج
التجاري 2 بزمن تقاطر 20 دقيقة

خط 26: محطة حافالت عود ميثاء -  محطة حافالت الخليج التجاري 2

  خدمة حافالت جديدة مغذية للمترو سيتم تشغيلها بين محطة مترو مجمع دبي لإلستثمار
ومجمع دبي لإلستثمار 2 بزمن تقاطر 30 دقيقة

خط F50 : محطة مترو مجمع دبي لألستثمار - مجمع دبي لإلستثمار 2 

 خدمة حافالت جديدة مغذية للمترو سيتم تشغيلها بين محطة مترو مجمع دبي لإلستثمار ومجمع دبي لإلستثمار 1
بزمن تقاطر 20 دقيقة

خط F51 : محطة مترو مجمع دبي لإلستثمار - مجمع دبي لإلستثمار 1 

Route  C14 :  This route will be cancelled. Use the new bus routes 14 and 23 which will cover all bus stop previously 

 served by this service.
تم إلغاء خط C14 :  سيتم إلغاء هذا الخط ويرجى استخدام خطوط الحافالت الجديدة 14 و 23 والتي ستغطي

                                     جميع مواقف الحافالت التي كان يخدمها هذا الخط سابقًا     
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