Riders’ Alert

Alerta al pasajero

Routes 66, 211 & 701: McFadden Bridge Construction, Huntington Beach
Rutas 66, 211 y 701: Debido a construcción en el Puente de McFadden, Huntington Beach
Các tuyến đường 66, 211 & 701: Xây dựng cầu McFadden, Huntington Beach
Dates/Dias/Ngày: 8/7/18 – Until late 2019 / Hasta finales de 2019 /
				
Từ ngày 7 tháng 8 năm 2018 đến cuối năm 2019
Hours/Horas/Giờ: All / Todas / Suốt cả ngày

Route affected: 66, 211 & 701
Effective Tuesday, August 7, 2018 Routes 66, 211 & 701 will be on a long term detour until late 2019 in the city of
Huntington Beach due to construction on the McFadden Bridge which is part of the I-405 Improvement Project. For
more information about the project visit: www.octa.net/405map.
Please note: This may cause delays, please plan accordingly.
Please see the individual maps below for more information.

Ruta afectada: 66, 211 y 701
Apartir el martes, 7 de agosto de 2018 las rutas 66, 211 y 701 estarán en un desvío a largo plazo hasta finales
de 2019 en el ciudad de Huntington Beach debido a las obras de construcción en el puente de McFadden
que es parte del proyecto del I-405. Para más información sobre el proyecto visite: www.octa.net/405map.
Tenga en cuenta: Este desvío puede causar retrasos, por favor planifique en consecuencia.
Por favor, consulte los mapas individuales abajo para más información.

Tuyến đường bị ảnh hưởng: 66, 211 & 701
Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 7 tháng 8 năm 2018, các tuyến đường 66, 211 và 701 sẽ bị thay đổi dài hạn cho đến
cuối năm 2019 trong khu vực thành phố Huntington Beach bởi vì xây dựng cầu trên đường MaFadden. Đây là
một phần của công trình phát triển xa lộ I-405. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào trang mạng:
www.octa.net/405map.
Xin lưu ý: Giao thông trên các tuyến đường này sẽ bị trở ngại và gây chậm trễ, xin vui lòng chuẩn bị trước.
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For more information / Para más información / Xin vui lòng xem bản đồ dưới đây để biết thêm chi tiết:

www.octa.net / 714-636-RIDE (7433)
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