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To już 16. edycja popularnego pociągu „Słoneczny”. W tym roku wyruszy do Ustki   25 czerwca, w pierwszą
sobotę wakacji, a wraz z nim „Słoneczny – BIS”, kursujący do Gdyni w weekendy i dni świąteczne.
Przedsprzedaż biletów na oba pociągi rozpocznie się już w najbliższą sobotę, 18 czerwca.

„Słoneczny” już od 2005 roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem podróżnych, m.in. ze względu na krótki
czas przejazdu, atrakcyjną cenę czy wysoki komfort jazdy. W tym roku zarówno on, jak i „Słoneczny – BIS” będzie
zestawiony z nowoczesnych, piętrowych wagonów, przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Wyposażone są one również 

w przewijaki, aby zapewnić odpowiednie warunki podróży dla rodzin z małymi dziećmi. Dodatkową zaletą jest także
możliwość bezpłatnego przewiezienia roweru. Ponadto, Koleje Mazowieckie gwarantują również bezpłatne
przejazdy dla wszystkich czworonogów.

– Już od najbliższej soboty będzie można kupić bilety na wakacyjne pociągi Kolei Mazowieckich.
Bilet normalny z Warszawy do Ustki kosztuje 75 zł, do Trójmiasta natomiast 60 zł. Mamy też
specjalną ofertę dla osób, które chcą odbyć podróż ze Słupska do Ustki. Bilet normalny na tę trasę
kosztuje zaledwie 6,48 zł. Wiemy również, że nasza oferta wakacyjna cieszy się szczególnym
zainteresowaniem osób młodych, zwłaszcza studentów, którzy w tym roku pojadą z Warszawy do
Trójmiasta za niecałe 30 zł, do Ustki natomiast za ok. 37 zł. Ponadto, dużym plusem naszej
wakacyjnej oferty jest także czas przejazdu. Podróż z Warszawy do Trójmiasta to niecałe 3 godziny,
natomiast do Ustki to niemal 5,5 godziny – mówi Dariusz Grajda, Członek Zarządu Kolei
Mazowieckich.

Fot: Adam Kilian

W sobotę rusza przedsprzedaż
biletów na „Słoneczny” i
„Słoneczny BIS”

LTG Cargo Ukraine wznawia
działalność na Ukrainie

PKP PLK szukają dostawcy
elektromagnesów torowych SHP

KM unieważniły przetarg na P4
pojazdów VT627

Wyszukiwarka połączeń

Z Wyszukaj stację...

Do Wyszukaj stację....

Odj.

SZUKAJ POŁĄCZENIA

PKP IC nie obawia się łączenia
ED74 na stacji Kielce

CPK przedstawiła tzw. wariant
inwestorski dla odcinka Warszawa
– Łódź

Korekta rozkładu pociągów Kolei
Dolnośląskich

Najnowsze wiadomości

Najpopularniejsze wiadomości

PRZEWOZY PASAŻERSKIE  PRZEWOZY TOWAROWE  INFRASTRUKTURA  BIZNES  PO GODZINACH BEZPIECZEŃSTWO KOLEJ NA ŚWIECIE    





https://kolejowyportal.pl/wszystkie-wiadomosci/
https://kolejowyportal.pl/kontakt/
https://kolejowyportal.pl/
https://kolejowyportal.pl/
https://kolejowyportal.pl/przewozy-pasazerskie/
https://kolejowyportal.pl/2022/06/14/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fkolejowyportal.pl%2Fw-sobote-rusza-przedsprzedaz-biletow-na-sloneczny-i-sloneczny-bis%2F&t=W+sobot%C4%99+rusza+przedsprzeda%C5%BC+bilet%C3%B3w+na+%26%238222%3BS%C5%82oneczny%26%238221%3B+i+%26%238222%3BS%C5%82oneczny+BIS%26%238221%3B
http://twitter.com/home?status=W+sobot%C4%99+rusza+przedsprzeda%C5%BC+bilet%C3%B3w+na+%26%238222%3BS%C5%82oneczny%26%238221%3B+i+%26%238222%3BS%C5%82oneczny+BIS%26%238221%3B%20https://kolejowyportal.pl/w-sobote-rusza-przedsprzedaz-biletow-na-sloneczny-i-sloneczny-bis/
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://kolejowyportal.pl/w-sobote-rusza-przedsprzedaz-biletow-na-sloneczny-i-sloneczny-bis/&title=W+sobot%C4%99+rusza+przedsprzeda%C5%BC+bilet%C3%B3w+na+%26%238222%3BS%C5%82oneczny%26%238221%3B+i+%26%238222%3BS%C5%82oneczny+BIS%26%238221%3B&summary=&source=Kolejowy%20Portal
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kolejowyportal.pl/w-sobote-rusza-przedsprzedaz-biletow-na-sloneczny-i-sloneczny-bis/&media=https://kolejowyportal.pl/files/km_eu47-009_aki-800x520.jpg&description=W+sobot%C4%99+rusza+przedsprzeda%C5%BC+bilet%C3%B3w+na+%26%238222%3BS%C5%82oneczny%26%238221%3B+i+%26%238222%3BS%C5%82oneczny+BIS%26%238221%3B
https://kolejowyportal.pl/w-sobote-rusza-przedsprzedaz-biletow-na-sloneczny-i-sloneczny-bis/
https://kolejowyportal.pl/ltg-cargo-ukraine-wznawia-dzialalnosc-na-ukrainie/
https://kolejowyportal.pl/pkp-plk-szukaja-dostawcy-elektromagnesow-torowych-shp/
https://kolejowyportal.pl/km-uniewaznily-przetarg-na-p4-pojazdow-vt627/
https://kolejowyportal.pl/w-sobote-rusza-przedsprzedaz-biletow-na-sloneczny-i-sloneczny-bis/
https://kolejowyportal.pl/ltg-cargo-ukraine-wznawia-dzialalnosc-na-ukrainie/
https://kolejowyportal.pl/pkp-plk-szukaja-dostawcy-elektromagnesow-torowych-shp/
https://kolejowyportal.pl/km-uniewaznily-przetarg-na-p4-pojazdow-vt627/
https://bilkom.pl/
https://kolejowyportal.pl/pkp-ic-nie-obawia-sie-laczenia-ed74-na-stacji-kielce/
https://kolejowyportal.pl/pkp-ic-nie-obawia-sie-laczenia-ed74-na-stacji-kielce/
https://kolejowyportal.pl/cpk-przedstawila-tzw-wariant-inwestorski-dla-odcinka-warszawa-lodz/
https://kolejowyportal.pl/cpk-przedstawila-tzw-wariant-inwestorski-dla-odcinka-warszawa-lodz/
https://kolejowyportal.pl/korekta-rozkladu-pociagow-kolei-dolnoslaskich/
https://kolejowyportal.pl/korekta-rozkladu-pociagow-kolei-dolnoslaskich/
https://kolejowyportal.pl/przewozy-pasazerskie/
https://kolejowyportal.pl/przewozy-towarowe/
https://kolejowyportal.pl/infrastruktura/
https://kolejowyportal.pl/biznes/
https://kolejowyportal.pl/po-godzinach/
https://kolejowyportal.pl/bezpieczenstwo/
https://kolejowyportal.pl/kolej-na-swiecie/
https://kolejowyportal.pl/w-sobote-rusza-przedsprzedaz-biletow-na-sloneczny-i-sloneczny-bis/#
https://www.facebook.com/kolejowyportal
https://twitter.com/KolejowyP
https://www.kolejowyportal.pl/?feed=rss


Bilety na pociągi „Słoneczny” i „Słoneczny – BIS” będą dostępne na stronie internetowej, w aplikacjach mobilnych,
w kasach biletowych, oraz w biletomatach.
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