U2xU4 Pilgramgasse: Bedensel engelli yolcularımız için ulaşım
hizmeti
Engelsiz hizmet, Wiener Linien için çok önemlidir. Gerek 1100’ü aşkın
tramvay/otobüs durağı ve 109 metro istasyonuna ulaşım, gerekse yeni araç
alımlarında buna azami dikkat göstermekteyiz - örneğin Flexity tramvay veya bir
sonraki metro kuşağı X-Wagen gibi.
U2xU5 aktarma noktasının inşası ile Wiener Linien, bugün Avusturya’nın en büyük
şehir içi toplu taşıma inşaatının ihalesini gerçekleştirmektedir. Ancak gelecekte yıllık
300 milyona kadar yolcunun ayrıca çevre dostu bir şekilde de taşınması için, diğer
metro istasyonlarında da bazı çalışmaların yapılması gereklidir.
Bunlardan biri de Pilgramgasse U4 istasyonudur. Mevcut istasyonun hemen altında,
2027 yılına kadar yeni bir U2 istasyonu inşa edilecektir. Bu mevkide oldukça büyük
bir inşaat süregelmektedir. Bu süre zarfında istasyon çevresinde engelliler için daha
uygun bir ortam yaratmak adına Wiener Linien, Engelliler Temsilciliği (Anwaltschaft
für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderung) ile birlikte ek bir proje
tasarlamıştır.
15 Nisan’dan itibaren bedensel engelli yolcularımız ve seyahat kartlarına işlenmiş
olan refakatçileri için ikinci bir düzenlemeye kadar ücretsiz ulaşım hizmeti
sunulacaktır. Minibüsler, Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste tarafından
işletilmektedir ve haftanın yedi günü U4 çalışma saatleri dahilinde yolcularımıza
hizmet verecektir. Bu hizmetten faydalanacak yolcularımız, herhangi bir aktarma
yapmaları gerekmeden A noktasından B noktasına rahatça ve engelsiz bir şekilde
ulaşabilir.
“Wiener Linien olarak bir kez daha, “Engelsiz Hizmet” kavramının bir slogandan
fazlası olduğunu kanıtlıyoruz. Bu ulaşım hizmeti ile, artık Pilgramgasse metro
istasyonu çevresindeki bedensel engelli vatandaşlarımız için daha fazla hareket
imkânı sunuyoruz“ diye sevincini belirtiyor Wiener Stadtwerke’de Engelsiz Hizmet
Yetkilisi Hans-Jürgen Groß.
Ulaşım taleplerinizi bir gün önceden wlv.dispo@wlb.at e-posta adresi veya 01/815
60 70 numaralı telefon üzerinden iletebilirsiniz. Aynı gün içinde yer alan talepler için
30 dakikadan uzun bir bekleme süresi hesaba katılmalıdır. Şu an için yürürlükte olan
FFP2 maske yükümlülüğü, tüm istisnalar ile birlikte bu araçlarda da geçerlidir.
Ulaşım hizmetinden faydalanmak için gerekli şartlar şunlardır:
•

Kernzone 100 için geçerli bilet: Yolculuğu onaylamak için araç içinde imza
verilecektir. Bilet, daha sonra kullanılmaya devam edebilir.

•
•

Biniş ve/veya iniş noktaları, Pilgramgasse metro istasyonunun çevresindeki
belirli bir bölge içinde yer almalıdır (bkz. harita)
Yolculuk, Pilgramgasse’den Heiligenstadt yönüne veya Hütteldorf’dan
Pilgramgasse yönüne doğru olmalıdır.

