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Międzynarodowy Dzień Dziecka z Kolejami
Mazowieckimi

     
  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Koleje Mazowieckie przygotowały specjalną ofertę dla najmłodszych

pasażerów. 1 czerwca dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia będą mogły bezpłatnie podróżować pociągami KM

na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

 

 

Jak co roku, spółka przygotowała specjalna ofertę dla najmłodszych oraz ich rodziców i opiekunów. W ramach

Dnia Dziecka z KM, 1 czerwca każdy pasażer, który nie ukończył jeszcze 16 lat, jest uprawiony do bezpłatnych

przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich. Musi jednak posiadać przy sobie dokument potwierdzający swój

wiek. Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów może być legitymacja szkolna, dowód osobisty,

paszport lub książeczka zdrowia. Oferta specjalna łączy się z ofertą Przejazdy rodzinne. W związku z tym

rodzice bądź opiekunowie podróżujący z dzieckiem poniżej 16. roku życia mają możliwość skorzystania z ulgi

35% na podstawie biletu jednorazowego.
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