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Bilet turysty. Trzy dni przejazdów za 67 zł
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NAJNOWSZE POPULARNE KOMENTARZE

Tutaj ma powstać parking. Z
prawdziwego zdarzenia
12 czerwca • Brak komentarzy

Mławianka w gronie najlepszych
polskich biegaczek
12 czerwca • Brak komentarzy

Policyjne działania pn. „SMOG”
12 czerwca • Brak komentarzy

Bilet turysty. Trzy dni przejazdów za 67
zł
12 czerwca • Brak komentarzy

Szreńsk: konkurs na dyrektora
12 czerwca • Brak komentarzy

Legionella, gronkowiec i salmonella.
Upał pozbawia rozsądku
12 czerwca • Brak komentarzy

Gdy słońce płaci rachunki – wygraj
instalację fotowoltaiczną o wartości
16499 za 0zł!
12 czerwca • Brak komentarzy

Temat dnia Wiadomości

Bilet turysty. Trzy dni przejazdów za
67 zł

Elżbieta Ludwikowska

-
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Już w najbliższy czwartek rusza przedsprzedaż na Bilet Turysty. W tym roku oferta będzie

dostępna od 20 czerwca do 1 września.

- R E K L A M A -

Zakup Biletu Turysty umożliwia podróżowanie pociągami Kolei Mazowieckich (z wyjątkiem pociągu

Słoneczny) przez trzy dowolnie wybrane dni w terminie ważności biletu, czyli dziesięć dni – informuje

Donata Nowakowska, rzecznik prasowa KM.

Liczba przejazdów jest nieograniczona. Mogą się odbywać na obszarze ograniczonym stacjami:

Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-

Kamienna, Drzewica. Do biletu wydawany jest karnet, na którym należy dokonać legalizacji rozpoczęcia

podróży każdego z trzech dni ważności biletu. Cena biletu jest zryczałtowana, niezależna od odległości

taryfowej i wynosi 67,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg.

R E K L A M A

SOURCE KM

TAGS bilet turysty koleje mazowieckie PKP rozkład jazdy pociąg

Lubię to! 0

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO,
potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy
jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasza Mława" skutkuje wyrażeniem przez
Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej
potra�my, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami oraz z regulaminem.

Polityka prywatności oraz RODO

UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ

SIEBIE W PORTALU NASZA MŁAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA

EWENTUALNE NARUSZENIE PRAW LUB DÓBR OSÓB TRZECICH ORAZ SZKODY Z TEGO TYTUŁU.

Więcej informacji

Dołącz do dyskusji...

R E K L A M A
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