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High Frequency Improvement 
Mejora de la frecuencia alta 
Cải thiện dịch vụ xe buýt có tần suất chạy cao

Fullerton to/a/đến Newport Beach
via/por/qua đường Anaheim Blvd. / Fairview St.

Improved Service Routes
Rutas con servicio mejorada /  
Cải tiến dịch vụ cho các lộ trình

11

AM: 6a - 9a | MID: 9a - 3p | PM: 3p - 6p | EVE: 6p - 8p 
NS = No Service / Sin servicio / Không có dịch vụ

• Hourly trips extend to Ocean Front and Palm to 
cover discontinued segment of Route 71

• Weekday peak frequency reduced to 15 mins

• Los recorridos por hora se extienden a Ocean Front y Palm 
para cubrir el segmento descontinuado de la ruta 71

• Reducción en la frecuencia durante horas pico los días de 
semana; cada 15 minutos

• Các tuyến đường chạy hàng giờ được kéo dài thêm từ Ocean 
Front và Palm để bao gồm đoạn bị ngưng của Lộ Trình 71

• Thời giờ giữa mỗi chuyến trong tuần trong giờ cao điểm giảm 
xuống 15 phút

CHANGES
CAMBIOS / THAY ĐỔI

Frequency Reduction 
Reducción de la frecuencia | Giảm tần suất chạy xe

AM MID PM EVE

CURRENT WEEKDAY FREQUENCIES (MINUTES)
Frecuencias de los días de semana actuales (Minutos) /  
Tần suất chạy xe hiện tại vào các ngày trong tuần (nhieu phut)

Fullerton Transportation Center to/a/đến  
Balboa & 23rd 14 20 12 30

NEW WEEKDAY FREQUENCIES (MINUTES)
Nuevas frecuencias de días de semana (Minutos) /  
Số chuyến mới của những ngày trong tuần (nhieu phut)

Fullerton Transportation Center to/a/đến  
Balboa & 23rd 15 20 15 30

Balboa & 23rd to/a/đến Ocean Front & Palm 60 60 60 60

Frequency Improvement and/or Extension 
Mejora o extensión de la frecuencia 
Tăng tần suất chạy xe và/hoặc mở rộng tuyến xe


