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Region: „Słonecznym” nad morze od 20
czerwca. Bilety kupisz już teraz!
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Pociąg Słoneczny, fot. Koleje Mazowieckie

22/05/2019

Zbliża się sezon wakacyjny, a wraz z nim kolejna edycja dobrze znanego już połączenia Mazowsza z
Pomorzem – pociągu „Słoneczny”. W tym roku rusza on na szlak Warszawa Zachodnia – Ustka już
20 czerwca, inaugurując obchody 15-lecia istnienia Kolei Mazowieckich. Bilety można kupować od 22
maja, a ich ceny pozostają takie, jak przed rokiem. Dostępna będzie także pula 500 biletów w
specjalnej, niższej cenie – 25 zł.

– „Słoneczny od 2005 r. cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród pasażerów. Tylko w ubiegłym roku
wybrało go ponad 122 tysiące osób, co było rekordowym wynikiem w jego historii. Mamy nadzieję, że
zbliżający się sezon wakacyjny zakończymy równie imponująco. Na pewno będzie to wyjątkowy
„Słoneczny”, bo jubileuszowy. Z tej okazji przygotowaliśmy dla pasażerów niespodzianki, m.in. pulę 500
biletów w specjalnej cenie 25 zł – mówi Robert Stępień, prezes zarządu, dyrektor generalny Kolei
Mazowieckich.

– „Słoneczny” to dobra oferta na podróż nad morze, choćby ze względu na cenę biletu: 45 zł do Trójmiasta i
60 zł do Ustki. Połączenie będzie obsługiwane nowoczesnymi, klimatyzowanymi wagonami piętrowymi.
Taniej zapłacą studenci i uczniowie, a także np. seniorzy. Uruchomieniu „Słonecznego” towarzyszy akcja
„Słoneczny wysyp rabatowy” oraz „Koleją do Kultury” – mówi Dariusz Grajda, członek zarządu Kolei
Mazowieckich.

Rozkład jazdy „Słonecznego”

W swój pierwszy w tym roku kurs „Słoneczny” rusza 20 czerwca, a w ostatni – 1 września. Start
„Słonecznego” ze stacji Warszawa Zachodnia zaplanowany jest na godz. 6.15. Do Gdańska „Słoneczny”
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dotrze o godz. 9.44 i pojedzie w dalszą podróż do Ustki, gdzie dotrze na godz. 12.08. Podróż „Słonecznym”
z Warszawy Wschodniej do Gdańska trwa 3 godziny i 12 minut, a do Ustki niespełna 5 i pół godziny. Z
powrotem „Słoneczny” wyjedzie z Ustki o godz. 14.24, a z Gdańska o godz. 16.48. Do Warszawy
Zachodniej dojedzie o godz. 20.14. Pociąg będzie kursować codziennie, a w podróż nim można za darmo
zabrać czworonoga i rower.

Zobacz pełny rozkład jazdy „Słonecznego” – plik PDF

Skład będzie zestawiony z nowoczesnych, klimatyzowanych, wagonów piętrowych. Na pokładzie będzie
dostępny catering.

Ceny biletów

Bilety w specjalnej cenie 25 zł, będą do nabycia w kasach biletowych na dworcach Warszawa Wschodnia,
Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście p. I i Warszawa Gdańska od 1 czerwca, aż do wyczerpania
puli 500 sztuk. Regulamin „Bilet promocyjny na pociąg Słoneczny” jest dostępny na stronie
www.mazowieckie.com.pl.

Regularne ceny za bilet na przejazd „Słonecznym” są nie mniej atrakcyjne – na trasie Warszawa Zachodnia
– Ustka zapłacimy 60 zł, (studenci 29,40 zł). Do Trójmiasta bilet normalny kosztuje – 45 zł, a studencki
22,05 zł. Bilety można nabyć już od 22 maja, w kasach biletowych, przez Internet, w biletomatach i przez
telefon komórkowy. Osoby podróżujące na trasie ze Słupska do Ustki mogą skorzystać ze specjalnej oferty
w cenie 6 zł (uwzględniane są ulgi ustawowe).

„Słoneczne” rabaty i zniżki

Jak w ubiegłym roku podróżni, którzy zdecydują się na podróż nad morze „Słonecznym”, kupując bilet na
pociąg, w ramach akcji „Słoneczny wysyp rabatowy” otrzymają kartę rabatową, na podstawie której będą
mogli skorzystać ze zniżek w wybranych obiektach na terenie Trójmiasta i Ustki. Szczegóły akcji Koleje
Mazowieckie przedstawią wkrótce.

Kupując bilet na pociąg „Słoneczny”, można skorzystać również z atrakcyjnych zniżek na spektakle,
wystawy i inne wydarzenia kulturalne w ramach stałej akcji „Koleją do Kultury”. Partnerami akcji są
placówki kulturalne z Mazowsza, Lubelszczyzny, Pomorza i Krakowa. Każdy z partnerów akcji
przygotował atrakcyjne rabaty. Listę partnerów akcji oraz szczegóły oferowanych zniżek można znaleźć na
stronie internetowej spółki KM oraz na stronie poświęconej akcji: www.dokultury.mazowieckie.com.pl.
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bezbiku.info  Czytać umowy przed wzięciem
pożyczek, spłacać jedną dopiero później następną
wtedy nie wpadniemy w spiralę zadłużenia. – Więcej
.Kwiatkowski z legionowa  Proponuję ten artykuł
wydrukować w formacie A3 i powiesić przed oczami
lekarzom i pielęgniarkom pełniącym dyżur w ramach
nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Mają dziwny... –
Więcej
.Kwiatkowski z Legionowa  Są dni, że na
"remontowanym" moście gdańskim nie ma ani jednego
robotnika. Przy takiej organizacji pracy remont mostu
będzie trwać dłużej niż odbudowa Warszawy po... –
Więcej
.Jan  Edmund, ty się puknij w czoło. Co Ci
przeszkadza człowiek grający na bębnach w przejściu
podziemnym! Nie robi tego w nocy, nie zakłóca ciszy
nocnej,... – Więcej
.Edmund  Właściciele rowerów nie zauważają że
przeszkadzają podróżnym. Przepełnione pociągi, tłok
w przejściach a tu pojawiają się nawiedzeni
rowerzyści. Trochę zdrowego rozsądku. Niestety
patrząc na popisy... – Więcej
.Teresa  Wspaniały czyn. Dziękuję w imieniu
legjonowian. Kto chce to skorzysta kto nie ten głupiec.
– Więcej
.Twój nick  Jakubie, jak nie znasz przyszłości to po
co piszesz: "...Z każdym trudniejszym schorzeniem
pacjenci i tak będą wywożeni do Warszawy..." Chyba
niepotrzebnie wieszasz Waść psy... – Więcej
.Paweł  ale jest praca dla swoich w spółce? jest. Pani
Bogucka dostaje 20 tys. miesięcznie - dostaje.
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