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Vapora&#537;ele vor reveni pe Bega in 8 martie (06.03.2...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=13030

Cum primavara începe sa-&#537;i intre în drepturi, transportul public de pe Canalul Bega î&#537;i reia
activitatea, cu cele 7 ambarca&#539;iuni din dotarea Societa&#539;ii de Transport Public Timi&#537;oara.
Cele 7 vapora&#537;e au andocat pe platforma special amenajata în depoul Dâmbovi&#539;a, în luna
decembrie a anului trecut, intrând în revizie tehnica.
Vapora&#537;ele vor reveni pe Bega în 8 martie, acestea urmând sa circule în regim de transport public
&#537;i de agrement. De luni pâna vineri, în fiecare saptamâna, vor cicula în regim de transport public (de la
sta&#539;ia Sfânta Maria pâna la Uzina de Apa &#537;i retur), iar sâmbata &#537;i duminica se vor bucura
de cele 7 ambarca&#539;iuni cei care prefera calatoriile de agrement (de la ponton Catedrala pâna la Uzina de
Apa &#537;i retur), în intervalul orar 10:00 - 19:00. În ceea ce prive&#537;te transportul public, graficele de
circula&#539;ie pot fi gasite pe site-ul oficial al societa&#539;ii: www.stpt.ro.
Transportul public &#537;i de agrement pe Canalul Bega este un real succes, peste 200.000 de
timi&#537;oreni apelând la cele 7 ambarca&#539;iuni din martie 2019 pâna la începutul lunii decembrie a
anului trecut. 75.601 de calatori au preferat calatoriile în regim de transport agrement, în timp ce 127.398 de
calatori au calatorit în regim de transport public.
De asemenea, tot din 8 martie vor fi disponibile pentru publicul calator &#537;i cele 440 de biciclete &#537;i
100 de trotinete, ca alternative la transportul public. Cele 450 de biciclete vor putea fi ridicate din cele 25 de
rastele amplasate în sta&#539;iile mijloacelor de transport în comun &#537;i din alte 9 rastele amplasate pe
malul Canalului Bega. Cele 100 de trotienete vor putea fi ridicate din cele 13 sta&#539;ii special amenajate în
Timi&#537;oara.
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