Antes de você montar guia
No de ligne et destination
Consultez le numéro de ligne et la destination affichés en haut de
l’avant de l’autobus. METRO dessert Portland, Westbrook, Falmouth,
South Portland, Gorham, Yarmouth, Freeport, et Brunswick avec des
connections vers d’autres services de transport régional.

Route # e destino
Procure por Route # e destino exibido no topo da frente do
ônibus. O METRO fornece serviços para Portland, Westbrook,
Falmouth, South Portland, Gorham, Yarmouth, Freeport e
Brunswick, com conexões para outros serviços regionais de
transporte.

Embarcando no ônibus
Espere que os outros passageiros saiam do
ônibus antes de embarcar. Mostre ao
operador de ônibus o seu passe de METRO ou
pague a tarifa se você não tiver um passe ou
bilhete.

Saindo do ônibus
Quando você quiser que o ônibus pare, por favor, puxe o cabo (ao
longo das janelas do ônibus), pressione a fita amarela, ou
pressione o botão STOP dentro do ônibus. Isso sinalizará ao
motorista do ônibus para parar na próxima parada para que você
possa sair.
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METRO Pulse na Elm Street Downtown Hub de Portland
Localizado em frente à Biblioteca, perto da Congress St.
Faça perguntas, conecte-se a outras rotas, compre ingressos,
escolha o horário mais recente

Transferências
Peça ao motorista uma transferência GRATUITA quando você embarcar no ônibus
se precisar pegar dois ônibus para chegar ao seu destino. A transferência não pode
ser usada para o serviço de devolução e só é válida por um tempo limitado. As
transferências são válidas no METRO e South Portland Bus Service.

Quanto custa pegar o ônibus?
SERVIÇO LOCAL: Portland, Westrook, Falmouth e a área de Maine Mall de South Portland.
A taxa normal é de US $ 1,50.
A taxa reduzida é de US $ 0,75 (para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que tenham
carteira de identidade). Por favor, use o custo extra. O motorista não pode lhe dar mudanças.
Ingressos TenRide: $ 13,50 / Bilhete de desconto TenRide: $ 6,75
Serviço METRO BREEZ EXPRESS entre Portland, Yarmouth, Freeport e Brunswick
A taxa regular é de US $ 3. A taxa reduzida é de US $ 1,50.
Ingressos TenRide: US $ 27,00 / Bilhete de desconto TenRide: US $ 13,50
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