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municipal de la ciudad de València, así como el número de

de la ciutat de València, així com el nombre de viatgers

viajeros con origen en dichas estaciones, que son: València

amb origen en les esmentades estacions:

Sud, Sant Isidre, Safranar (antes de 2011 Hospital), Patraix,

Sant Isidre,

Joaquín Sorolla- Jesús, Pl. Espanya, Àngel Guimerà, Túria,

Joaquín Sorolla- Jesús, Pl. Espanya, Àngel Guimerà, Túria,

Campanar-La Fe, Beniferri, Benimàmet, Les Carolines/Fira,

Campanar-La Fe, Beniferri, Benimàmet, Les Carolines/Fira,

Machado, Benimaclet, Facultats, Alameda, Colón, Xàtiva,

Machado, Benimaclet, Facultats, Alameda, Colón, Xàtiva,

Av. del Cid, Nou d'Octubre, Bailén, Aragón, Amistat, Ayora

Av. del Cid, Nou d'Octubre, Bailén, Aragón, Amistat, Ayora
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y Marítim-Serrería.
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València Sud,

Safranar (abans de 2011 Hospital),

Patraix,

Per als viatgers amb origen l'estació

