
Pociągiem Kolei Mazowieckich na lotnisko do Modlina

dodał: Jakub, 2012-06-25 | czytano: 12 razy

Już od 29 czerwca pociągi uruchamiane przez Koleje 
Mazowieckie zapewnią dogodny dojazd pasażerom do stacji 
Modlin. Dalej do Mazowieckiego Portu Lotniczego podróżnych 
zabiorą specjalne autobusy (od 16 lipca 2012). 
 
Koleje Mazowieckie będą przewozić pasażerów pomiędzy stacją Modlin a 
Warszawą codziennie. Pierwszy pociąg odjedzie ze stacji Modlin 15 minut po 
północy. Natomiast ostatni o 23:23. 

W ciągu całego dnia na trasie Modlin - Warszawa do dyspozycji podróżnych będzie 14 połączeń. 
Dodatkowo pociągi połączą dwa porty lotnicze w obrębie Mazowsza: Lotnisko Warszawa/Modlin oraz 
Lotnisko Chopina. 
 
Pociągi na trasie Modlin - Warszawa będą zatrzymywały się na stacjach: Nowy Dwór Mazowiecki (ta 
stacja będzie dla ciechanowian miejscem przesiadkowym), Chotomów, Legionowo Przystanek, 
Legionowo, Warszawa Płudy, Warszawa Toruńska, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna oraz 
Warszawa Zachodnia. Część pociągów będzie zatrzymywała się dodatkowo na stacjach: Warszawa 
Choszczówka oraz Warszawa Praga.
 
Pomiędzy stacją kolejową Modlin a terminalem lotniska od 16 lipca co 20 minut będą kursowały spe-
cjalne autobusy lotniskowe, pomalowane w barwy Kolei Mazowieckich. Mogą pomieścić do 70 pasa-
żerów, są klimatyzowane, a także przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozkład jazdy 
autobusów będzie dostosowany do przyjazdów/odjazdów pociągów. 
 
Przejazd pociągiem na stację Modlin ze stacji Warszawa Centralna będzie trwał 44 minuty. Autobusy 
będą pokonywały trasę stacja Modlin - terminal lotniska w około 10 minut. 
 
Bilet na pociąg z Warszawy Centralnej do stacji Modlin (44 km) będzie kosztował 12,50 zł. Sprzedaż 
biletów na autobus i pociąg będzie możliwa w każdej kasie KM oraz w kasach mobilnych jak i u 
pracownika KM prowadzącego odprawę w autobusach.
 
Połączenie kolejowe będzie obsługiwać 16 nowoczesnych pociągów typu Elf, które już od września 2011 
roku kursują po mazowieckich szlakach. W pojazdach znajduje się prawie 190 miejsc siedzących. W 
pociągach zamontowano dodatkowe półki na bagaż, wygodne fotele pasażerskie oraz nowoczesną 
toaletę. Pojazdy są klimatyzowane, a także objęte monitoringiem. Elfy są przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz osób podróżujących z małymi dziećmi (posiadają przewijaki dla niemowląt 
oraz windy).
 
 
 
powrót 

Udostępnij  

Brak komentarzy.

Zobacz także:
PRL ciągle żywy, czyli jak jechałem pociągiem do Warszawy 
Kończy się modernizacja kolei w Nasielsku, rozpoczyna w Ciechanowie. 
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie prawdopodobnie będzie jednak rewitalizowany 
Lotnisko w Modlinie coraz bliżej... 
Od lipca polecisz z Modlina do całej Europy 
50 km z Ciechanowa na lotnisko - już za 2 lata! 
Z Ciechanowa na lotnisko w godzinę? 
Lotnisko w Modlinie coraz bliżej. Marszałek przekazał grunt spółce MODLIN 
Budowa linii kolejowej do lotniska w Modlinie zyskała dodatkowe dofinansowanie 
W Modlinie powstanie podziemna stacja kolejowa przy terminalu lotniczym 

Użytkownik 
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rejestracja nowego użytkownika 
przypomnienie hasła 

Hotel dla psów 
Kupię używaną wersalke 
Do wynajęcia 
OD ZARAZ 
Kantówka,łaty,deski 
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dodaj ogłoszenie

Hotel dla psów 

Kupię używaną wersalke 

Do wynajęcia 

OD ZARAZ 

Kantówka,łaty,deski 

Serwis komputerów 

Budowa, ogrodzenia 

Moskitiery 

wszystkie

dodaj firmę

Zakład Przemysłu Drzewnego s.j. Z. i R. 

Bernacik 

FHU Instal-Goł 
Wymarzony ogród - projektowanie i zakładanie 

ogrodów 

Zakład Optyczny Andrzej Bayer 

NOT 

ARTI KAM Usługi Foto Video 

Gabinet okulistyczny 

Salon samochodowy ZEP-MOT 

wszystkie

List gończy za Marcinem Chwaszczewskim… 

Dopingowaliśmy naszych w ciechanowskiej… 

Pożar hali produkcyjnej firmy METALTECH… 

Już we wtorek Strefa Kibica pojawi… 

Strefa kibica w Ciechanowie już gotowa… 

Boże Ciało 

Ciechanów: przykre skutki wyścigu… 

Ciechanów: kolizja na rogu ul. Słowackiego… 

Ciechanów: 19-latek uprawiał konopie… 

Grudusk: pijany 32-latek uderzył w… 

STREFA KIBICA - policyjny bilans… 

Ciechanowianin na Krymie. Nasi przyjaciele… 

Ciechanów uległ Rosjanom (2:3) 

Zbiór wywiadów ze znanymi Ciechanowianami… 

Galerianki wywołały gorącą dyskusję… 

Demolowali przystanek MZK, jeden ze… 

Przebadają nawet 2300 dzieci w Ciechanowie… 

Z kroniki policyjnej - 20 czerwca… 

Ambasador Szwajcarii gościł w Ciechanowie… 

Ciechanów: złodzieje rowerów zatrzymani… 

wszystkie

 

Świętowali 20-lecie współpracy 
pomiędzy Ciechanowem a 
Haldensleben 

W dniach 15 - 17 czerwca w niemieckim Haldensleben 

odbywały się uroczystości związane z 20-leciem 

współpracy miast partnerskich: Ciechanowa i… 

czytaj więcej

Coraz częściej rozliczamy się przez 
internet 
Niecałe dwa miesiące temu minął termin rozliczeń 
z Urzędem Skarbowym. Z danych ciechanowskiej 
Skarbówki wynika, że co roku coraz chętniej 
składamy deklaracje roczne drogą elektroniczną.
…  
 
czytaj więcej 

Nalewka porzeczkowa z podsuszaną 
kiełbasą mazowieckim smakołykiem 

W piątej edycji konkursu o Laur Marszałka 
wyróżnienie zdobyła Kiełbasa mazowiecka 
podsuszana (producent: Suraż-Pol Zakład 
Przetwórstwa Mięsnego Paweł Surażyński, 
Regimin, pow.…  
 
czytaj więcej 

Młodzi, Gniewni, Pozytywni - po raz 
kolejny w PCKiSz 

Na początku czerwca br. w sali widowiskowej 
PCKiSz ponownie zaprezentowano spektakl 
"Młodzi, Gniewni, Pozytywni". Wielowątkowa 
historia o problemach młodych ludzi, spotkała się 
z dużym…  
 
czytaj więcej 

+18°C
C iśnienie 749 mmHg
Wilgotność 62%
Wiatr W, 8 m/s

rocznice (0)

pozostałe (7)

okolicznościowe (3)

miłosne (0)

kondolencje (0)

imieninowe, urodzinowe (9)

Dowcipy (87)

wyślij życzenia

wykopki 
Sierżant zebrał kompanię i mówi: - Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na 
polu siostry generała? Zgłosiło się dwóch. Sierżant skomentował: - Dobra, pozostali 
pójdą na piechotę.

Sherlock 
Sherlock Holmes wybrał się z Dr Watsonem do lasu na biwak. W pewnym 
momencie w nocy Holmes budzi Watsona i pyta: - Drogi Watsonie, czy śpisz? - 
Nie.. - A co widzisz nad sobą, drogi Watsonie? - Widzę miliony gwiazd drogi 
Sherlocku. - I co ci to mówi, drogi Watsonie? - Zależy jak na to spojrzeć: z 
astronomicznego punktu widzenia mówi mi to, że są miliony galaktyk z miliardami 
gwiazd; z astrologicznego punktu widzenia widzę, ze wchodzimy w znak Byka; z 
meteorologicznego punktu widzenia mówi mi to, że jest szansa na dobrą pogodę 
jutro; z futurystycznego punktu widzenia sadze, ze kiedyś ludzie będą latać do 
gwiazd... A cóż Tobie to mówi drogi Sherlocku? - Mnie to mówi, drogi Watsonie, że 
ktoś nam ukradł namiot!

zadanie na imprezie 
- Co robią najbardziej pijani pracownicy Ikei na koniec imprezy integracyjnej? - 
Wymyślają nazwy dla nowych kanap.

wykształcenie 
Rozmawiają Amerykanin i Polak. Amerykanin: - U nas w General Motors, żeby 
zostać kierownikiem zespołu, trzeba skończyć college. - Phi, u nas w Tychach w 
Fiacie to nawet sprzątaczki mają wyższe wykształcenie.

rasizm 
Syn pyta ojca - Tato, co to jest rasizm? Ojciec myśli jak tu wyjaśnić kwestię 7-
latkowi, aby było to dla niego jasne, w końcu odpowiada: Rasizm to kiedy biały 
iPhone jest droższy od czarnego.

wszystkie

zobacz wszystkie

Pogoda w  
Ciechanowie 

Pogoda na: Jutro 7 dni 15 dni  

zobacz całą galerię  

Gdzie w Ciechanowie zjadłeś 
coś smacznego?

nmlkj  Carlos Mexican Grill 

nmlkj  Pineska Cafe (przy drogerii 

Rossmann) 

nmlkj  Dolce Vita 

nmlkj  Biesiadowo 

nmlkj  U niedźwiadków (Galeria 

Mrówka) 

nmlkj  Verona (Płońska) 

nmlkj  Bajka (PKP) 

nmlkj  Baron (Śląska) 

nmlkj  Capri (Płońska) 

nmlkj  Chińska Czerwony Smok 

(Pułtuska) 

nmlkj  Chińska Dziki Ryż (Wojska 

Polskiego) 

nmlkj  Da Grasso (Mławska) 

nmlkj  Desperados (Grodzka) 

nmlkj  Diavolo (Armii Krajowej) 

nmlkj  Fantazja (Nadrzeczna, 

Powstańców Warszawskich) 

nmlkj  Feniks (Zielona Ścieżka) 

nmlkj  HIT (Płońska) 

nmlkj  Hotel KORONA 

(Sienkiewicza) 

nmlkj  Hotel OLIMPIJSKI (17 

Stycznia) 

nmlkj  Kebab Habibi (Warszawska) 

nmlkj  Kebab Mac Jack (Pułtuska) 

nmlkj  Kolorowa (Płocka) 

nmlkj  PANORAMA (Pułtuska) 

nmlkj  Pub Fabryczna 

nmlkj  RIMINI (Pułtuska) 

nmlkj  SAN MARINO (Warszawska) 

nmlkj  ŚWIAT PIEROGÓW 

(Mławska) 

nmlkj  TELEPIZZA (Pułtuska) 

nmlkj  Tesali (Plac JP II) 

nmlkj  ZORBA (Pułtuska) 

nmlkj  ŻAK (Wojska Polskiego) 

  

podaj swój e-mail  
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GALERIA MRÓWKA 

METAL - PLAST ogrodzenia, kute meble, 

metaloplastyka, kowalstwo artystyczne 

Bliżej wakacji 

MacJack kebab & pizza 

Restauracja Feniks 

Pizzeria Dolce Vita 

Problem z angielskim? Jest na to sposób! 
 

Naczelna Organizacja Techniczna w 

Ciechanowie 

KATALOG FIRM PORTALU 

CIECHANOWONLINE.PL 

OGŁOSZENIA DROBNE 

FotoAlfa 

Udane wakacje 

Fotografia i filmowanie - śluby, chrzciny i inne 

 

Zaginęło moje dziecko - co zrobić? 

Ranking błotnych ulic Ciechanowa 

Repertuar kina Łydynia 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grudusku 

Odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w Ciechanowie 

Gdzie straszy w Ciechanowie? 

Legendy o Ciechanowie 

Wynagrodzenia wójtów powiatu ciechanowskiego 

Projekt rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich 

...inni grzebią w  śmietnikach 

Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich 

Śliska jezdnia? Kogo powiadomić? Numery 

telefonów do zarządców dróg 

Zespół muzyczny PROJECT 

Przewróciła się na peronie. Jest w śpiączce. Pomóż 
Kasi 

Galerie prezentujące inwestycje w mieście 

Ciechanów - plusy i minusy 

 

REKLAMA  KONTAKT  REGULAMIN  
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