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RYNEK PRZETARGI PRACA FORUM KATALOG BAZY NEWSLETTER

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi oraz długim weekendem majowym

Koleje Mazowieckie zachęcają do korzystania z oferty Bilet Turysty. Tym razem oferta

obowiązuje od 19 kwietnia do 5 maja.

Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów

pociągami KM, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka,

Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewica. Bilet Turysty posiada 10-dniowy

termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Uprawnia do

podróżowania przez 3 dowolnie wybrane dni w terminie ważności biletu. Do biletu wydawany jest

karnet, na którym podróżny dokonuje legalizacji rozpoczęcia każdego z trzech dni ważności biletu.

Cena biletu jest zryczałtowana i wynosi wg taryfy normalnej 67zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg.

Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na 
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Sprawdź też: Koleje Mazowieckie bilet

08.04.2019 

Koleje Mazowieckie
sprzedały
półmilionowy bilet

05.04.2019 

Koleje Mazowieckie:
Nikt nas nie pytał o
zdanie w sprawie linii

30.03.2019 

Styczeń i luty z 7-
procentowym
wzrostem na kolei

28.03.2019 

Design Flirtów dla
Kolei Mazowieckich
[FILM i ZDJĘCIA]

28.03.2019

Koleje Mazowieckie
zamówiły 12
kolejnych Flirtów
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