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Koleje Mazowieckie uruchomią specjalne połączenie, dzięki któremu uczestnicy

Pol'and'Rock Festival będą mogli wygodnie dojechać z Warszawy do Kostrzyna nad Odrą i

wrócić. Pociąg będzie zestawiony z 8 wagonów piętrowych i lokomotywy EU47.

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy od lat pomaga naszym szpitalom. Tym letnim koncertem

fundacja chce podziękować wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej woli. Dlatego dobrze by było,

aby ci mieszkańcy Mazowsza, którzy chcą wziąć udział w koncercie, mieli w tym roku taką szansę.

Nasze Koleje Mazowieckie im w tym pomogą – mówi marszałek Adam Struzik.

Rozkład jazdy

31 lipca pociąg wyruszy ze stacji Warszawa Wschodnia o godzinie 4:31, a do Kostrzyna nad Odrą dotrze

o 11:35. Połączenie powrotne zostanie uruchomione 4 sierpnia z Kostrzyna nad Odrą o godzinie 7:15, a

do stacji Warszawa Wschodnia dotrze na 13:26. Bilety na te połączenia będzie można kupić już od 16

lipca wyłącznie przez Internet, za pośrednictwem strony bilety.mazowieckie.com.pl Pula biletów

przewidziana do sprzedaży na to połączenie to 1000 sztuk.
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