
 

 

Super Bowl LIII 
 
Beginning Monday, January 28, 2019, through Monday, February 4, 2019, the City of 
Atlanta will implement Lane restrictions and/or Road closures in the downtown area for 
Super Bowl events. 

Some of these restrictions will impact Gwinnett County Transit (GCT) express routes 
101, 102, 103 & 103A. 

There will be no PM pick-up at Baker Street & Peachtree Street (SunTrust Plaza) 
until February 4, 2019. GCT will board all passengers for the above stop at the 
Civic Center MARTA Station. 

 
AM drop off will not be impacted. 

Please keep in mind that the City of Atlanta Police Department has the final say in 
command and control of downtown traffic operations. In the event there are 
unannounced road closures and the buses must deviate from our normal routing, GCT 
will have transportation supervisors in the area for the entire week, to help direct 
passengers to alternative bus stops. 

Lastly, expect delays due to heavy traffic in the downtown area. 

We appreciate your patience and understanding. 

For more information, please contact GCT Customer Service at 770.822.5010, Monday 
thru Friday from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm. 
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Super Bowl LIII 
Desde el lunes 26 de enero de 2019 hasta el lunes 4 de febrero de 2019, la Ciudad de Atlanta implementará las 
restricciones de Carril y / o los cierres de carreteras en el área del centro para los eventos del Super Bowl. 
Algunas de estas restricciones afectarán las rutas exprés 101, 102, 103 y 103A de Gwinnett County Transit 
(GCT). 
No habrá recogida de la tarde en Baker Street y Peachtree Street (SunTrust Plaza) hasta el 4 de febrero de 
2019. GCT abordará a todos los pasajeros para la parada anterior en el 
Centro cívico de la estación de marta. 
La caída de la mañana no será impactada. 
Tenga en cuenta que el Departamento de Policía de la Ciudad de Atlanta tiene la última palabra al mando y 
control de las operaciones de tráfico en el centro de la ciudad. En caso de que se produzcan cierres de 
carreteras no anunciados y los autobuses deban desviarse de nuestra ruta normal, GCT tendrá supervisores 
de transporte en el área durante toda la semana, para ayudar a dirigir a los pasajeros a paradas de autobuses 
alternativas. 
Por último, espere demoras debido al tráfico pesado en el área del centro de la ciudad. 
Apreciamos su paciencia y comprensión. 
Para obtener más información, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de GCT al 770.822.5010, de 
lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 8:00 p.m 

 

슈퍼 볼 LIII 
2019 년 1 월 26 일 월요일부터 2019 년 2 월 4 일 월요일까지 애틀란타시는 슈퍼 볼 이벤트를 위해 도심지에서 

엄격한 차선 및 / 또는 도로 폐쇄를 시행합니다. 
Gwinnett County Transit (GCT) 급행 루트 101, 102, 103 & 103A. 
2019 년 2 월 4 일까지 Baker Street & Peachtree Street (SunTrust Plaza)에서 픽업 서비스가 제공되지 않습니다. 
GCT는 모든 승객에게 

시민 센터 마르타 역. 
AM 강하는 영향을받지 않습니다. 
Atlanta Police Department는 시내 교통 운영에 대한 명령 및 제어를 담당합니다. 이 버스는 버스 정류장에서 

버스 정류장까지 운행되며, 버스 정류장은 버스 정류장에서 버스 정류장까지 운행됩니다. 
마지막으로 도심 지역의 교통량이 많아 지연이 예상됩니다. 
양해 해 주셔서 감사합니다. 
더 자세한 정보는 GCT 고객 서비스 센터 (전화 : 770,822.5010, 월요일 - 금요일 : 오전 6:00 - 오후 8:00, 토요일 : 
오전 7:00 - 오후 8:00)로 문의하십시오. 



 

 

 
 

Siêu bát LIII 
Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 26 tháng 1 năm 2019, đến Thứ Hai, ngày 4 tháng 2 năm 2019, Thành phố Atlanta sẽ 
thực hiện các hạn chế Làn đường và / hoặc Đường đóng cửa trong khu vực trung tâm thành phố cho các sự 
kiện Super Bowl. 
Một số trong những hạn chế này sẽ ảnh hưởng đến các tuyến đường cao tốc Gwinnett County Transit (GCT) 
101, 102, 103 & 103A. 
Sẽ không có đón khách tại Phố Baker & Phố Peachtree (SunTrust Plaza) cho đến ngày 4 tháng 2 năm 2019. 
GCT sẽ lên tất cả hành khách cho các điểm dừng trên 
Trung tâm hành chính ga MARTA. 
AM thả ra sẽ không bị ảnh hưởng. 
Xin lưu ý rằng Sở Cảnh sát Thành phố Atlanta có tiếng nói cuối cùng trong chỉ huy và kiểm soát các hoạt động 
giao thông trung tâm thành phố. Trong trường hợp có đường bị đóng không báo trước và xe buýt phải đi lệch 
khỏi tuyến đường thông thường của chúng tôi, GCT sẽ có người giám sát giao thông trong khu vực trong cả 
tuần, để giúp hành khách trực tiếp đến các điểm dừng xe buýt khác. 
Cuối cùng, do sự chậm trễ do lưu lượng truy cập lớn trong khu vực trung tâm thành phố. 
Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và hiểu biết của bạn. 
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng của GCT theo số 770.822.5010, từ thứ Hai 
đến thứ Sáu, từ 6:00 sáng đến 8:00 tối, và Thứ Bảy từ 7:00 sáng đến 8:00 tối. 

 

超级碗LIII 
从2019年1月26日星期一开始，到2019年2月4日星期一，亚特兰大市将在市区实施Strict 
Lane和/或Road关闭超级碗活动。 

MộtsốnànyàysẽxácđịnhGwinnettCounty Transit（GCT）快递路线101,102,103和103A。 

直到2019年2月4日，Baker Street和Peachtree Street（SunTrust Plaza）将不会接机.GCT将登上所有乘客前往

市政中心MARTA站。 

AM下降不会受到影响。 

Hāygiữlạisựkiệntrongsựđiềukinện亚特兰大警察局cócuốicùngtrong指挥和控制市中心的交通运营。倘若有暗访

道路封闭，公共汽车班派从我们正常的路由偏离，GCT将有交通主管在全周的区域，以帮助乘客直接运送到替代

公交车站。 

最后，由于市中心交通繁忙，预计会出现延误。

感谢您的耐心和理解。 

如需了解更多信息，请于周一至周五上午6:00至下午8:00以及周六上午7:00至晚上8:00联系GCT客户服务部770,8 
22.5010。 
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