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Bilet wycieczkowy na długi weekend

Data publikacji: 22 maja 2013 15:15 

 Podobnie jak podczas majówki, także w trakcie nadchodzącego majowo-czerwcowego weekendu 

Koleje Mazowieckie udostępnią podróżnym ofertę "Biletu wycieczkowego". Przewoźnik zapewnia, 

że jej zaletą jest przede wszystkim atrakcyjna cena. 

Koleje Mazowieckie już drugi raz w bieżącym roku przedłużyły termin korzystania z przejazdu na 

podstawie "Biletu wycieczkowego". Pasażerowie korzystający z tej oferty mogą rozpocząć podróż już 
29 maja 2013 r. (środa) od godziny 20.00, a ukończyć ją 3 czerwca 2013 r. (poniedziałek) do godz. 8.00. 

- Podobnie jak podczas pierwszego majowego weekendu, również na ten majowo-czerwcowy 

wprowadzamy dla pasażerów ofertę "Biletu wycieczkowego" - mówi Aneta Podgajna z biura prasowego 
Kolei Mazowieckich.  

 

Oferta powstała przede wszystkim z myślą o tych podróżnych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z 

samochodu, albo po prostu zamierzają zabrać ze sobą rower. "Bilet wycieczkowy" pozwoli podróżnym 

zaoszczędzić pieniądze. - Oferta będzie obowiązywała najwcześniej od 29 maja od godz. 20.00 do 3 

czerwca do godz. 8.00. Kupując w tym czasie bilet na przejazd w jedną stronę zaoszczędzimy 15 proc., 

jeśli zaś zakupimy także bilet powrotny z datą powrotu do 3 czerwca, to zaoszczędzimy już 33 proc. 

Wydaje nam się, że oferta jest atrakcyjna dla pasażerów pod względem cenowym - zaznacza.  

 

Przedstawicielka biura prasowego przewoźnika podkreśla, że zrobi on wszystko, aby w trakcie długiego 

weekendu do minimum zredukować utrudnienia wynikające z prac przy budowie przystanku Ursus 

Niedźwiadek. - Dołożymy wszelkich starań, aby roboty przy rozbudowie infrastruktury nie wpłynęły na 

kursowanie naszych pociągów - mówi Podgajna. 
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Awaria na kolei. Są opóźnienia 

 Z powodu awarii urządzeń infrastruktury kolejowej pociągi Kolei Mazowieckich 
mogą kursować z kilkunastominutowymi opóźnieniami.

Utrudnień ciąg dalszy 

 Kolejna awaria na kolei. Tym razem na odkształcił się tor dalekobieżny. Składy 
dalekobieżne będą kierowane torami podmiejskimi, co spowoduje kolejne opóźnienia 
składów Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej.
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opóźnienia oraz odwołany pociąg - tak wygląda poranek na kolei 10 maja, czyli 
pierwszego dnia zmienionej organizacji ruchu z powodu budowy przystanku Ursus 
Niedźwiadek.
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Jeszcze nikt nie wyraził swojej opinii. Możesz być pierwszy! Dodaj swój komentarz klikając na przycisk 
obok.

Portal wpr24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, 

wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wpr24.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów 
zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.
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