CB1

Cervelló

Santa Rosa, El Mirador,
Can Tres, Mas de Can Pi,
Can Castany, Can Guitart Vell,
Torre Vileta, Granja García

Reserva mitjançant l’app gratuïta

AMB Bus a demanda
Cervelló

Per registrar-t’hi, introdueix les teves dades.
Per reservar un trajecte, selecciona la línia, el dia i
l’hora, la ruta (parada d’origen i parada de destí), el
nombre d’usuaris que faran el viatge i si necessites
cadira de rodes.
L’hora de sortida i arribada pot variar lleugerament
depenent de les reserves d’altres usuaris, però 1 hora
abans t’avisarem amb una notificació de l’hora de
recollida definitiva.
Es pot modificar o cancel·lar la reserva fins 1 hora abans
del servei.
En cas de no poder utilitzar l’app, es pot reservar
per telèfon 936 325 133 (horari d’atenció: 7-14 h
i 16-19.30 h)

De 12.30 a 13.15 h
De 16.45 a 17.30 h
De 18.15 a 19.00 h

0121
0317

Horari de servei CB1
Feiners excepte agost:
De 7.00 a 7.45 h
De 8.45 a 9.30 h
De 9.30 a 10.15 h
De 11.00 a 11.45 h

CB2

Cervelló

Can Rafel, Can Paulet,
Les Rovires, Puigmontmany,
La Costa de la Perdiu

Reserva mitjançant l’app gratuïta

AMB Bus a demanda
Cervelló

Per registrar-t’hi, introdueix les teves dades.
Per reservar un trajecte, selecciona la línia, el dia i
l’hora, la ruta (parada d’origen i parada de destí), el
nombre d’usuaris que faran el viatge i si necessites
cadira de rodes.
L’hora de sortida i arribada pot variar lleugerament
depenent de les reserves d’altres usuaris, però 1 hora
abans t’avisarem amb una notificació de l’hora de
recollida definitiva.
Es pot modificar o cancel·lar la reserva fins 1 hora abans
del servei.
En cas de no poder utilitzar l’app, es pot reservar
per telèfon 936 325 133 (horari d’atenció: 7-14 h
i 16-19.30 h)

De 13.15 a 14.00 h
De 16.00 a 16.45 h
De 17.30 a 18.15 h

0121
0317

Horari de servei CB2
Feiners excepte agost:
De 8.00 a 8.45 h
De 10.15 a 11.00 h
De 11.45 a 12.30 h

