ЛІОН

Допомога з транспортом

SNCF (залізниця): картка
ILLICO Solidaire
SNCF -французька залізниця, яку
ви можете використовувати для
пересування по країні.
Ви маєте змогу оформити картку,
яка надає знижку на квитки (carte
illico solidaire). Для цього на
вокзалі у спеціальному бюро вам
необхідно пред’явити картку ADA
або дозвіл на тимчасове
проживання (APS) та одну
фотографію.
Щоб купити квитки на потяг,
оберіть «carte illico solidaire » (з
цією карткою ви отримаєте
знижку. Таким чином квитки
коштуватимуть на багато
дешевше).

Пересування у
департаменті Рона
(RHONE)
Пересування по департаменту
Рона можливе автобусами.
У всіх дітей, які відвідують
школу є картка Oura, яка
дійсна до кінця серпня.
Для дорослих, коли ви
заходите у автобус, покажіть
ваш паспорт щоб отримати
безкоштовний одноразовий
квиток або квитки на 10
поїздок.

TCL
TCL- Громадський транспорт
Ліона
TCL включає в себе автобуси,
метро та трамваї.
Місто Ліон вам надає
безкоштовний проїзний
квиток за деяких умов:
Вам потрібно в бюро TCL
зробити картку Técély яка
коштує 5 євро, після цього ви
можете оформити ваш
проїзний, показавши вашу
дійсну посвідку тимчасового
проживання.

Lane

Velo’v

Електросамокати

Система спільного
використання автомобіля у
напрямку Ліону вранці та у
напрямку Bourgoin Jalieu
ввечері.

Ви можете взяти напрокат
велосипед на
велотерміналах,
розташованих по всьому
місту Ліон.

Підійдіть до зупинки
відведеної для covoiturage та
вкажіть ваш напрямок. Водій
зупиниться та довезе вас до
місця призначення.

Розблокування велосипеду
від 1,8 євро до 5 євро. Увага!
Лише перші 30 хвилин
безкоштовні.

Ви можете взяти самокат
будь де у місті Ліон. Цей
сервіс доступний для осіб
18+.
Завантажте додатки Dott та
/або Tier для того щоб
орендувати самокати.
Для розблокування самокату
потрібно сплатити 1 євро.
Ціна для Dott 0,24
євро/хвилина та для Tier
0,15 євро /хвилина.

MÂCON

Допомога з транспортом

SNCF (залізниця): картка
ILLICO Solidaire
SNCF -французька залізниця, яку
ви можете використовувати для
пересування по країні.
Ви маєте змогу оформити картку,
яка надає знижку на квитки (carte
illico solidaire). Для цього на
вокзалі у спеціальному бюро вам
необхідно пред’явити картку ADA
або дозвіл на тимчасове
проживання (APS) та одну
фотографію.
Щоб купити квитки на потяг,
оберіть «carte illico solidaire » (з
цією карткою ви отримаєте
знижку. Таким чином квитки
коштуватимуть на багато
дешевше).

CAR REGION EXPRESS
LIGNE x 25
Автобусний маршрут, який
з'єднує вокзал TGV у місті
Mâcon та Villefranche sur
Saône.
З карткою Illico solidaire у вас
є знижка на автобус який
слідує цим маршрутом.

Пересування у
департаменті Рона
(RHONE)
Пересування по департаменту
Рона можливе автобусами.
У всіх дітей, які відвідують
школу є картка Oura, яка
дійсна до кінця серпня.
Для дорослих, коли ви
заходите у автобус, покажіть
ваш паспорт щоб отримати
безкоштовний одноразовий
квиток або квитки на 10
поїздок.

TCL
TCL- Громадський транспорт
Ліона
TCL включає в себе автобуси,
метро та трамваї.
Місто Ліон вам надає
безкоштовний проїзний квиток
за деяких умов:
Вам потрібно в бюро TCL
зробити картку Técély яка
коштує 5 євро, після цього ви
можете оформити ваш
проїзний, показавши вашу
дійсну посвідку тимчасового
проживання.

MOV’ICI

TREMA’NAVETTE

Безкоштовна система спільного
використання автомобілів
(covoiturage) по всьому
регіону Auvergne-RhôneAlpes.

Безкоштовні автобуси у центрі
міста Macon.

Завантажте додаток або
відвідайте інтернет сайт. Вас
зв’яжуть з водієм та ви
зможете домовитись про час та
місце.

Працюють з вівторка по суботу
(крім святкових днів) з 8:30 до
19:30.

CONDRIEU

Допомога з транспортом

SNCF (залізниця): картка
ILLICO Solidaire
SNCF -французька залізниця, яку
ви можете використовувати для
пересування по країні.
Ви маєте змогу оформити картку,
яка надає знижку на квитки (carte
illico solidaire). Для цього на
вокзалі у спеціальному бюро вам
необхідно пред’явити картку ADA
або дозвіл на тимчасове
проживання (APS) та одну
фотографію.
Щоб купити квитки на потяг,
оберіть «carte illico solidaire » (з
цією карткою ви отримаєте
знижку. Таким чином квитки
коштуватимуть на багато
дешевше).

KLAXI

Пересування у
департаменті Рона
(RHONE)
Пересування по департаменту
Рона можливе автобусами.
У всіх дітей, які відвідують
школу є картка Oura, яка
дійсна до кінця серпня.
Для дорослих, коли ви
заходите у автобус, покажіть
ваш паспорт щоб отримати
безкоштовний одноразовий
квиток або квитки на 10
поїздок.

Ligne L’Va

Додаток для спільного
використання автомобілів,
який дозволяє пересуватись в
агломерації Condrieu Vienne.

Ви можете скористатися
мережею міського
транспорту агломерації
Vienne Condrieu.

Завантажте додаток KLAXI
(посилання на сайті) та
забронюйте ваші поїздки. Все
буде безкоштовно.

Існує 8 ліній з різними
тарифами. Радимо придбати
квиток mobi за 1,20 євро
який дійсний 1 годину.

TCL
TCL- Громадський транспорт
Ліона
TCL включає в себе автобуси,
метро та трамваї.
Місто Ліон вам надає
безкоштовний проїзний
квиток за деяких умов:
Вам потрібно в бюро TCL
зробити картку Técély яка
коштує 5 євро, після цього ви
можете оформити ваш
проїзний, показавши вашу
дійсну посвідку тимчасового
проживання.

NAVETTE L’VA
Додатково до маршрутів
автобусів L’VA ви можете
користуватись транспортом
за запитом. Цей транспорт
дозволить вам дістатись до
вокзалів, магазинів, лікарень
тощо.
Для початку вам необхідно
забронювати поїздку (в
інтернеті, по телефону …).
Сервіс має таку ж ціну як
квиток mobi на автобус.
Для поїздки необхідно
дістатись до місця
відправлення автобуса, яке
вказане в бронюванні.

Villefranche-sur-Saône

Допомога з транспортом

SNCF (залізниця): картка
ILLICO Solidaire
SNCF -французька залізниця, яку
ви можете використовувати для
пересування по країні.
Ви маєте змогу оформити картку,
яка надає знижку на квитки (carte
illico solidaire). Для цього на
вокзалі у спеціальному бюро вам
необхідно пред’явити картку ADA
або дозвіл на тимчасове
проживання (APS) та одну
фотографію.
Щоб купити квитки на потяг,
оберіть «carte illico solidaire » (з
цією карткою ви отримаєте
знижку. Таким чином квитки
коштуватимуть на багато
дешевше).

CAR REGION
EXPRESS LIGNE x 25

Пересування у
департаменті Рона
(RHONE)
Пересування по департаменту
Рона можливе автобусами.
У всіх дітей, які відвідують
школу є картка Oura, яка
дійсна до кінця серпня.
Для дорослих, коли ви
заходите у автобус, покажіть
ваш паспорт щоб отримати
безкоштовний одноразовий
квиток або квитки на 10
поїздок.

Libellule Sytral

Автобусний маршрут, який
з'єднує вокзал TGV у місті
Mâcon та Villefranche sur
Saône.

Автобусна лінія, що
обслуговує Вільфранш та
його околиці.

З карткою Illico solidaire у
вас є знижка на автобус який
слідує цим маршрутом.

У вас є можливість отримати
безкоштовний абонемент
або 10 квитків. Для цього
вам необхідно звернутись до
бюро Libellule.

TCL
TCL- Громадський транспорт
Ліона
TCL включає в себе автобуси,
метро та трамваї.
Місто Ліон вам надає
безкоштовний проїзний
квиток за деяких умов:
Вам потрібно в бюро TCL
зробити картку Técély яка
коштує 5 євро, після цього ви
можете оформити ваш
проїзний, показавши вашу
дійсну посвідку тимчасового
проживання.

MOV’ICI
Безкоштовна система
спільного використання
автомобілів (covoiturage)
по всьому регіону
Auvergne-Rhône-Alpes.
Завантажте додаток або
відвідайте інтернет сайт. Вас
зв’яжуть з водієм та ви
зможете домовитись про час
та місце.

TARARE

Допомога з транспортом

SNCF (залізниця): картка
ILLICO Solidaire
SNCF -французька залізниця, яку
ви можете використовувати для
пересування по країні.
Ви маєте змогу оформити картку,
яка надає знижку на квитки (carte
illico solidaire). Для цього на
вокзалі у спеціальному бюро вам
необхідно пред’явити картку ADA
або дозвіл на тимчасове
проживання (APS) та одну
фотографію.
Щоб купити квитки на потяг,
оберіть «carte illico solidaire » (з
цією карткою ви отримаєте
знижку. Таким чином квитки
коштуватимуть на багато
дешевше).

Пересування у
департаменті Рона
(RHONE)
Пересування по департаменту
Рона можливе автобусами.
У всіх дітей, які відвідують
школу є картка Oura, яка
дійсна до кінця серпня.
Для дорослих, коли ви
заходите у автобус, покажіть
ваш паспорт щоб отримати
безкоштовний одноразовий
квиток або квитки на 10
поїздок.

COVOIT’ICI

By-COR

Ви можете скористатися
безкоштовною системою
спільного використання
автомобілів (covoiturage) у
західній Роні, від Thizy les
Bourgs до Ліона,
проїжджаючи Cublize,
Amplepuis, Tarare,
Pontcharra-sur-Turdine.
Підійдіть до зупинки
відведеної для covoiturage і
зробіть запит у додатку. Водії
будуть проінформовані у
додатку та завдяки світловим
панелям.
Завантажте додаток Covoit’ici
для більшого комфорту.

Знайдіть на залізничних
станціях міст Tarare та
Amplepuis станції
електровелосипедів,
доступні цілодобово.
Ціни: одна година- 1 євро;
один день- 6 євро;
абонемент- від 10- євро на
місяць.
При реєстрації зробіть
помітку « recevoir
gratuitement un badge par
courrier » щоб полегшити
доступ до сервісу.

TCL
TCL- Громадський транспорт
Ліона
TCL включає в себе автобуси,
метро та трамваї.
Місто Ліон вам надає
безкоштовний проїзний
квиток за деяких умов:
Вам потрібно в бюро TCL
зробити картку Técély яка
коштує 5 євро, після цього ви
можете оформити ваш
проїзний, показавши вашу
дійсну посвідку тимчасового
проживання.

COR’US
COR’US- це система
транспорту по запиту.

Зараз 30 євро/місяць. Запит
знаходиться на розгляді.

