
No Changes / Sin cambios / Không thay đổi
New Segment / Nuevo segmento / Phân khúc mới
Discontinued Segment / Segmento descontinuado / Phân đoạn bị giảm đoạn

Route 66
Huntington Beach to Irvine
via McFadden Ave / Walnut Ave

Những thay đổi cuối cùng

• Hoạt động 12 phút một chuyến trong giờ
cao điểm và 15 phút một chuyến vào giờ
trưa từ GWTC đến MacFadden Avenue và
Newport Boulevard

• Hoạt động 24 phút một chuyến trong giờ
cao điểm và 30 phút một chuyến vào giờ
trưa đến Larwin Square và Irvine Valley
College

• Dịch vụ thường xuyên hơn hàng ngày

• Dịch vụ sau hàng ngày

• Operar cada 12 minutos durante las
horas pico y cada 15 minutos durante el
mediodía desde GWTC hasta MacFadden
Avenue y Newport Boulevard

• Operar cada 24 minutos durante las
horas pico y cada 30 minutos durante el
mediodía hasta Larwin Square e Irvine
Valley College

• Servicio más frecuente todos los días

• Servicio más tarde todos los dias

Cambios finalesFinal changes

• Operate every 12 minutes during peak
and 15 minutes during midday from
GWTC to MacFadden Avenue and
Newport Boulevard

• Operate 24 minutes during peak and
30 minutes during midday to Larwin
Square and Irvine Valley College

• More frequent service every day
• Later service every day

Final / Final / Cuối cùng

Service Days
Dias de servicio
Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Weekday / Entre semana / Ngày trong tuần 12 short / 24 long 4am - 12am

Saturday / Sábado / Thứ bảy 15 short / 30 long 4am - 12am

Sunday / Domingo / Chủ nhật 15 short / 30 long 4am - 12am


