Startují sezónní spoje na Valašsku i na Slovácku
Zlín, 1. 6. 2021 — Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. (KOVED) spouští sezónní
turistické autobusové spoje, které rozšíří stávající nabídku dopravy. O víkendech v období 1.
června – 28. září 2021 tak bude návštěvníkům dostupnější přehrada v Pozlovicích nebo
Buchlovice a Smaraďavka. Už od května vozí sezónní spoje turisty také na Pulčínské skály.
Na přehradu do Pozlovic
Z Luhačovic, autobusového nádraží do Pozlovic na přehradu vyjíždějí o víkendech sezónní spoje
v 9.35, v 10.45 (pouze o nedělích), ve 12.25, ve 14.10 (jezdí od 13. června) a v 16.48. Zpáteční
autobusy pak od přehrady do Luhačovic odjíždějí v 10.03, 11.38, 12.51 a v 17.12 hodin.
Na Smraďavku
Z Uherského Hradiště, autobusového nádraží vyjedou o víkendech sezónní spoje do zastávky
Buchlovice, Smraďavka, a to v 8.30, 10.15, 12.25, 13.45 a v 17.22 hodin. Zpáteční autobusy ze
Smraďavky se pak vracejí v 9.05, 10.45, 12.55, 14.55 a v 18.00 hodin.
Na Pulčínské skály
Už od 1. května do 28. září jezdí sezónní víkendové spoje do Francovy Lhoty, Pulčína. První
vyjíždí v 10.29 z Horní Lidče od železniční stanice, druhý z Valašských Klobouk, autobusové
stanice ve 14.10. Na oba spoje je možné přestoupit v zastávce Lidečko, Čertovy skály z autobusu
jedoucího ze Zlína (odjezd 9.30 nebo 13.30). Zpáteční autobusy z Pulčína odjíždějí v 10.45 (až
do Valašských Klobouk) a v 15.10 (do Horní Lidče). Z obou spojů lze v zastávce Lidečko, Čertovy
skály přestoupit na autobusy do Zlína.
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