הקיץ הזה מבלים על בטוח
קווי לילה לנמל קיסריה
נמל קיסריה נכנס למפת קווי הלילה
מיזם משותף של החברה לפיתוח קיסריה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית של משרד התחבורה חוזר לפעול
במהלך הקיץ מידי חמישי בערב ומחבר את נמל קיסריה והתיאטרון הרומי למסלול קווי הלילה.
מתכננים ליהנות מערב קסום ולילה ארוך מול הים ,הבריזה עם אלכוהול משובח ומוזיקה לנשמה?
תתרווחו בכיסא ותנו לעצמכם להגיע אלינו בצורה נוחה ובטוחה.
הקו ( ,263חברת קווים) מבצע איסוף ביישובים זיכרון יעקב ,בנימינה ואור עקיבא ,ומאפשר חיבור נוסף מנמל קיסריה
ומהתיאטרון הרומי עד לנמל תל אביב והרצליה פיתוח.

לידיעתכם ,אלו שעות הנסיעות של הקו:
ערב :מיישובי הסביבה לנמל קיסריה
יום

איסוף בזכרון יעקב

איסוף בבנימינה

איסוף באור עקיבא

הגעה משוערת לנמל קיסריה

ה׳

21:30-21:45

21:45-22:00

22:00-22:15

22:15-22:30

ה׳

22:30-22:45

22:45-23:00

23:00-23:15

23:15-23:30

לילה :מנמל קיסריה חזרה ליישובי הסביבה
יום

איסוף משוער מנמל קיסריה

פיזור באור עקיבא

פיזור בבנימינה

פיזור בזכרון יעקב

ו׳ (ליל חמישי)

01:45-02:00

02:00-02:15

02:15-02:30

02:30-02:45

ו׳ (ליל חמישי)

03:45-04:00

04:00-04:15

04:15-04:30

04:30-04:45

רשימת העצירות המעודכנת במסלול קו ( 263חלקית)
לרשימה המלאה יש להיכנס לאפליקציית מוביט או לאתר קווי לילה
מס' תחנה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

מקום התחנה
הנרקיס/הסביון (זכרון יעקב)
שדרות בן גוריון (זכרון יעקב)
הרצל (זכרון יעקב)
שדרות ניל''י (זכרון יעקב)
הכובשים (זכרון עקב)
קיבוץ גלויות (זכרון יעקב)
גני רמת הנדיב
א.ת .צפוני כרמל (בנימינה)
דרך המסילה (בנימינה)
תחנת הרכבת (בנימינה)
רח' העליה (בנימינה)
א.ת .צפוני (אור עקיבא)
רח' הכרמל (אור עקיבא)
רח' הר סיני (אור עקיבא)
הנשיא ויצמן (אור עקיבא)
קניון אורות (אור עקיבא)
מחלף אור עקיבא מערב
רוטשילד( 6511/קיסריה)
נמל קיסריה
תיאטרון רומי
קיבוץ שדות ים
נאות גולף
מחלף אולגה
נתניה (סינמה סיטי)
הרצליה פיתוח
נמל תל אביב

מפת מסלול קו הלילה לנמל

זכרון יעקב

בנימינה

אור עקיבא
נמל קיסריה
התיאטרון
הרומי
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