
Lộ trình Diễu hành Ngày lễ Thánh Patrick 

Toàn bộ các tuyến xe ở Lawrence sẽ bị ảnh hưởng vào Thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2019 

do cuộc Diễu hành Ngày lễ Thánh Patrick. Vui lòng lưu ý rằng toàn bộ các tuyến xe ở 

Lawrence sẽ chạy theo tuyến tránh và sẽ xảy ra những chậm trễ đáng kể. Trung tâm Giao 

thông Buckley sẽ đóng cửa từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều. Toàn bộ các chuyến xe sẽ xuất 

phát từ Trung tâm Giao thông McGovern trong khoảng thời gian này. Vui lòng lưu ý 

chuyến xe cuối cùng từ Trung tâm Giao thông Buckley sẽ xuất phát lúc 9:00 sáng. Các 

chuyến xe sẽ quay trở về Trung tâm Giao thông Buckley lúc 4:00 chiều.  

Những thay đổi sẽ diễn ra như sau: 

CÁC TUYẾN 35, 36 VÀ 85 SẼ KHÔNG HOẠT ĐỘNG 

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÁNH: 

Tuyến 01 

Merrimack St. đến đường cao tốc 495N đến cửa ra số 46 trên Pleasant Valley - Theo lộ 

trình thông thường đến Haverhill và đổi hướng ở Điểm quay về. 

Tuyến 32 

Merrimack Street đến đường cao tốc 495S đến cửa ra số 41 đến Andover - Theo lộ trình 

thông thường. Tại điểm quay về - xe sẽ sử dụng cửa ra số 44/45 và theo hướng đó trở 

về Merrimack St. rồi quay về Trung tâm McGovern 

Tuyến 33 

Sẽ hoạt động theo Lộ trình Thông thường đến và xuất phát từ Trung tâm McGovernn 

Tuyến 34 

Sẽ rẽ vào đường cao tốc 495N đến Cửa ra số 44 Marston/Lawrence- tuyến này sẽ dừng 

ở Bệnh viện Đa khoa Lawrence và Bãi đỗ xe MVRTA. Tuyến sẽ rẽ trái ở đầu Canal Street 

và rẽ trái ở East Pleasant Street - Rẽ phải ở Ferry Street, rẽ trái ở Propsect Street và quay 

trở về Bệnh viện Đa khoa Lawrence và Bãi đỗ xe MVRTA. Rẽ trái ở Canal Street, rẽ phải ở 

Marston Street để vào Merrimack Street sau khi đi qua cầu hai tầng 

Tuyến 37 



Sẽ đi xuôi xuống phía Merrimack St. đến đường cao tốc 495S. Tuyến xuất phát từ số 93 

North đến Cửa ra River Road. Sẽ rẽ phải ở Beacon Street, rẽ phải ở Mt Vernon Street, rẽ 

phải ở North Street - rẽ trái ở River Road và kết thúc ở Marriot và Minute Man Road. Tại 

điểm quay về - xe sẽ nhập vào đường cao tốc 495N và chạy dọc theo tuyến Merrimack 

Street hướng đến McGovern. 

Tuyến 39A 

Rời khỏi Merrimack Street rẽ phải vào Main Street và rẽ phải ở Waverly Road - Rẽ phải 

trên Tuyến 114 đến Plaza 114 - tiếp tục lộ trình thông thường sau khi đi qua NA Mall. Tại 

Điểm quay về, xe sẽ rẽ trái vào Tuyến 114 và rẽ phải vào Waverly Road - Rẽ trái vào 

Main Street và rẽ trái vào Merrimack Street rồi hướng đến McGovern 

Tuyến 39B 

Đi dọc theo Merrimack Street - Rẽ phải vào Main Street, rẽ phải vào Waverly Rd. và rẽ 

phải vào Tuyến 114 đi đến NA Mall - Đổi chiều ở Điểm quay về  

Tuyến 40 

Sẽ xuất phát từ McGovern đến đường cao tốc 495N đến Tuyến 213 - sẽ trả khách trên 

Tuyến 28 và rẽ trái ra khỏi cửa ra và đi đến Oakland và Railroad. Sau đó hướng về phía 

Methuan Square, Mystic Street và đi đến Village Mall.  Sau đó quay về Tuyến 213 đến 

đường cao tốc 495 trở về McGovern 

Tuyến 41 

Merrimack Street đến đường cao tốc 495S đến đường cao tốc 93N đến cửa ra số 46 đến 

Merrimac Plaza theo lộ trình thông thường đến Lowell. Tại Điểm quay về, xe sẽ dừng ở 

Merrimac Plaza sau đó chạy trên đường cao tốc 93S đến đường cao tốc 495S đến 

Merrimack Street quay về McGovern. 

 

Lưu ý: Các xe không đón, trả khách khi chạy trên tuyến đường tránh.  

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số 978-469-6878, hoặc truy cập website của chúng 

tôi tại www.mvrta.com 

http://www.mvrta.com/
http://www.mvrta.com/

