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

Current / Actual / Hiện hành Proposed / Propuesto / đề xuất

Service Days
Dias de servicio
Ngày dịch vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Frequency (minutes)
Frequencia (minutos)

Tần suất (tối thiểu)

Service Hours
Horas de servicio

Giờ phục vụ

Weekday / Entre semana /
Ngày trong tuần 12 4am - 10pm 12* 4am - 12am

Saturday / Sábado / Thứ bảy 20 4am - 9pm 15 4am - 12am

Sunday / Domingo / Chủ nhật 20 4am - 9pm 15 4am - 12am

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

Những thay đổi đề nghị

• Tất cả các chuyến kết thúc tại Larwin Square

• Ngưng đi qua đoạn đường từ Walnut Ave và
Newport Blvd đến Irvine Valley College; Có
thể đi tuyến 167. Thay đổi lộ trình trên Walnut
Ave thay vì Irvine Blvd thay thế đoạn đường
Tuyến 66 đi qua hiện đã ngưng hoạt động

• Dịch vụ thường xuyên hơn vào cuối tuần
• Dịch vụ sau hàng ngày

• Todos los trayectos terminan en Larwin
Square

• Descontinuar el segmento desde Walnut
Ave y Newport Blvd hasta Irvine Valley
College; la ruta 167 es una opción;
Cambiar la ruta hacia Walnut Ave en lugar
de Irvine Blvd sustituyendo la porción
descontinuada de la ruta 66 existente

• Servicio más frecuente los fines de semana
• Servicio más tarde todos los dias

Cambios propuestosProposed changes

• All trips end at Larwin Square
• Discontinue segment from Walnut

Ave and Newport Blvd to Irvine Valley
College; Route 167 is an option; reroute
on Walnut Ave instead of Irvine Blvd
replacing discontinued portion of
existing Route 66

• More frequent service on weekends
• Later service every day

* frequency during peak / frecuencia durante la hora pico / tần suất trong thời gian cao điểm  (6am – 9am; 3pm – 6pm)


