
 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)

Towne Centre & Alton to/a/đến Saddleback College 70 65 60 60

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

Towne Centre & Alton to/a/đến Santa Margarita & Antonio 70 65 70 65

Santa Margarita & Antonio to/a/đến Saddleback College NS NS NS NS

82 Foothill Ranch to/a/đến Rancho Santa Margarita 
via/por/qua đường Portola Pkwy. / Santa Margarita Pkwy.

Reduced Service Routes
Rutas con servicio reducidas /  
Giảm bớt dịch vụ cho các lộ trình

18

Discontinued Route or Segment 
Ruta o segmento suspendido 
Tuyến đường hoặc phần tuyến đường bị loại bỏ

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

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

• Route cut back south of Santa Margarita at Antonio
• Saturday service discontinued

• Ruta recortada al sur de Santa Margarita en Antonio.
• Se ha suspendido el servicio los sábados

• Lộ trình cắt bớt miền nam của Santa Margarita tại Antonio.
• Dịch vụ cho thứ Bảy bị ngưng

• Mission Viejo Circulator (see p. 32 for more 
information)

• VIA (an on-demand group ridesharing service with 
professional drivers and Mercedes Benz vehicles. 
Via operates in Mission Viejo (up to La Paz Road), 
Las Flores, San Juan Capistrano, and Ladera Ranch. 
For more information, visit the Via website at 
ridewithvia.com/southoc)

• Circulador en Mission Viejo (Consulte p. 32 para obtener 
más informaiton.)

• VIA (un servicio de viaje grupal compartido a libre 
demanda con choferes profesionales y vehículos 
Mercedes Benz. Via opera en Mission Viejo (hasta La Paz 
Road), Las Flores, San Juan Capistrano y Ladera Ranch. 
Para más información, visite el sitio web de Via en  
ridewithvia.com/southoc)

•  Xe buýt vòng đai Mission Viejo (Để biết thêm thông tin, xem 
trang 32)

• VIA (dịch vụ đi xe chung với hành khách khác theo yêu cầu, 
với tài xế chuyên nghiệp dùng xe hiệu Mercedes Benz. Hoạt 
động tại Mission Viejo (đi đến đường La Paz Road), Las 
Flores, San Juan Capistrano và Ladera Ranch. Để biết thêm 
thông tin, vui lòng vào trang ridewithvia.com/southoc)

CHANGES
CAMBIOS / THAY ĐỔI

OPTIONS
OPCIONES / TÙY CHỌN

May provide alternative for segments of changed/discontinued routes
Podria cubrir segmentos de rutas que han cambiado o han sido descontinuadas 
Có thể cung cấp thay thế cho các phân đoạn của thay đổi / tuyến ngưng


