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Kolej gotowa na długi weekend.
Będą dodatkowe pociągi na
popularnych trasach

Dodatkowe składy PKP Intercity pojawią się na najbardziej
obleganych połączeniach międzymiastowych. Chodzi między innymi o
trasy Warszawa-Wrocław, Kraków-Warszawa i Gdynia-Łódź.

Zdj. ilustracyjne Foto: Tomasz Kawka/East News

Ponadto, na sześciu głównych stacjach w kraju przygotowano rezerwowe

wagony, a na największej stacji postojowej w Polsce - Warszawa Grochów - przez

całą zimę będzie działało urządzenie rozprowadzające preparat zapobiegający

nadmiernemu oblodzeniu podwozi kolejowych - poinformowało PKP.

Przewoźnik zapewnił też całodobowy serwis i dyżury warsztatów naprawczych.

PKP Intercity
@PKPIntercityPDP

Uruchamiamy dodatkowe pociągi na dwa długie weekendy
listopadowe, przypadające w okolicach Wszystkich Świętych i
Narodowego Święta Niepodległości. Na największych
dworcach pomocy podróżnym udzielać będą mobilni
informatorzy. Więcej informacji na stronie
idz.do/Ah70go
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Zobacz pozostałe Tweety użytkownika PKP Intercity

Swoją ofertę wzbogacili także przewoźnicy regionalni. Między innymi Koleje

Mazowieckie uruchomiły dodatkowe połączenia na popularnych trasach.
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Zmiany na kolei. Pociągi
pojadą według jesiennego
rozkładu

Uruchamiamy dodatkowe

pociągi na dwa długie
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Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
Z A L O G U J  S I Ę A B Y  D O D A Ć  K O M E N T A R Z

W razie potrzeby podróżni mogą korzystać z całodobowego numeru

alarmowego Straży Ochrony Kolei: (22) 474 00 00. Informacje na temat

aktualnego rozkładu jazdy pociągów są dostępne na stacjach i przystankach, na

stronach portalpasazera.pl, rozkład-pkp oraz w aplikacjach mobilnych Portal

Pasażera.

W czasie całego weekendu zostanie wzmocniona obsługa na kilkunastu

największych dworcach w Polsce. Pasażerowie będą mogli liczyć na wszelkie

informacje dotyczące rozkładu jazdy i połączeń.
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Zobacz więcej na temat:

polska  kolej  pociągi  wszystkich świętych  transport

weekendy listopadowe,

przypadające w okolicach

Wszystkich Świętych i

Narodowego Święta

Niepodległości. Na

największych dworcach

pomocy podróżnym udzielać

będą mobilni informatorzy.

Więcej informacji na stronie

https://t.co/MpMiOnrbyL

pic.twitter.com/vDcos8IP3s

— PKP Intercity
(@PKPIntercityPDP)
25 października
2019
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Kary za spóźnienia pociągów. Jest
projekt resortu infrastruktury

Zarówno przewoźników, jak i zarządców torów do jazdy zgodnie z
rozkładem jazdy będą motywować kary. Ministerstwo Infrastruktury
zamierza wprowadzić je, nowelizując ustawę o transporcie kolejowym
oraz restrukturyzacji PKP - informuje "Puls Biznesu".
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