
JPTransit – Thay đổi dịch vụ xe buýt năm 2023 

 

Vào ngày 9 tháng 4, sáu trong số mười ba tuyến xe buýt JP-Transit sẽ trải qua một sự thay đổi 
trong dịch vụ.  Dưới đây là mô tả từng tuyến về những thay đổi dịch vụ sắp tới. 

 

E1-VETERANS-AIRPORT ROUTE 

Các Veterans route kết nối Sân bay Quốc tế Louis Armstrong New Orleans ở Kenner với Giáo 
xứ Jefferson và thành phố New Orleans. 

Các Veterans-Airport route chạy từ sân bay dọc theo Veterans Blvd. và Pontchartrain 
Expressway đến Canal Cemetery bus và Streetcar terminal. Tuyến đường continues xuống Canal 
St. và đi vào trung tâm thành phố New Orleans, chỉ dừng lại ở các giao lộ chính. 

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 2023 năm XNUMX, mới E1 Veterans Tuyến đường sẽ chạy từ Sân 
bay New Orleans xuống Veterans Blvd. và Pontchartrain Exp. và kết thúc tại xe buýt Nghĩa trang 
Canal và Nhà ga xe điện. Hành khách phải trả 2.00 đô la khi lên sân bay và 1.50 đô la nếu đi bất 
cứ đâu dọc theo Cựu chiến binh đến Nghĩa trang. Người đi xe có thể kết nối với RTA Cemeteries 
Streetcar với  giá thêm 1.25 đô la hoặc mua Thẻ khu vực một ngày vận chuyển với giá 6 đô la và 
tiếp tục đi xuống Phố Canal vào Trung tâm thành phố New Orleans. 

 

 



JPTransit – Thay đổi dịch vụ xe buýt năm 2023 

 

E3- JEFFERSON HWY ROUTE 

Các Jefferson Highway route hoạt động trên Đường cao tốc Jefferson từ Thành phố Kenner ở 
Giáo xứ Jefferson đến giao lộ của Đại lộ Carrollton và Đại lộ Claiborne ở New Orleans. Hành 
khách có thể đi các tuyến đường RTA vào New Orleans. (Truy cập trang web RTA để kiểm tra 
lịch trình hiện tại của họ.) 

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 2023 năm XNUMX, mới E3 Jefferson Hwy Route sẽ chỉ trải qua sự 
thay đổi tối thiểu về thời gian chờ xe buýt các ngày trong tuần. Hiện tại E3 route sẽ giữ nguyên. 

 

 

 

E6 – METAIRIE LOCAL BUS ROUTE 

Các Metairie Local Bus Route cung cấp dịch vụ từ Thư viện East Jefferson đến  Bệnh viện Đa khoa 
East Jefferson đến Lakeway đến Severn Ave. Kết nối với E8 Elmwood cho phép chuyển giữa tất 
cả các tuyến đường Eastbank. 

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 2023 năm XNUMX, the E6-Metarie Local bus route sẽ bị ngừng sản 
xuất. 

https://www.norta.com/
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E8 – ELMWOOD BUS ROUTE 

Các Elmwood Route là một tuyến đường Bắc / Nam, giao nhau E1 Veterans-Airport route, các 
E2 Airport Route, the E3 Jefferson Highway, the E6 Metairie Local, and the W10 Huey P. Long 
route. Tuyến đường chạy từ Bệnh viện Đa khoa East Jefferson đi về phía tây dọc theo West 
Esplanade đến Clearview đến Tòa nhà Yenni và Đường cao tốc Jefferson - Walmart. 

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4 năm 2023, the E8 – Elmwood route sẽ thay đổi để không còn 
cung cấp dịch vụ ở  phía bắc  hướng về phía hồ Clearview Parkway từ W.   Napoleon đến W. 
Esplanade.  Dịch vụ thứ bảy sẽ bị ngừng. 
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W3- LAPALCO BUS ROUTE 

The Lapalco route chạy dọc theo Đại lộ Lapalco, từ Victory Drive đến Đại lộ Manhattan, sau đó 
chạy theo hướng Bắc trên Manhattan đến Đường cao tốc Westbank. Nó cũng cung cấp dịch vụ 
đến trung tâm thành phố New Orleans. 

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4 năm 2023, Cái mới W3 Lapalco Route sẽ chỉ trải qua sự thay đổi 
tối thiểu về thời gian chờ xe buýt các ngày trong tuần. Tuyến W3 xe buýt hiện tại  sẽ giữ nguyên. 
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W4- MARRERO BUS ROUTE 

Các W4 cung cấp dịch vụ giữa Nhà ga Walkertown và Đường cao tốc Lafitte-Larose, đi dọc theo 
Ames Blvd. đến Đường cao tốc Lafitte Larose và trở về Barataria và tháng Tám. 

Có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4 năm 2023, Cái mới W-4 Marrero Route sẽ được hấp thụ vào W2- 
Westbank Expressway Route. Tên tuyến xe buýt cho “W4-Marrero” bây giờ sẽ là W2-Westbank 
Expressway.  Không thay đổi tuyến xe buýt, chỉ có tên.  

Các W2- Westbank Expressway Bus Route sẽ chỉ trải qua sự thay đổi tối thiểu về thời gian chờ xe 
buýt các ngày trong tuần.  

 

 

 

 

 


