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PODZIEL SIĘ (1) TWITTNIJ UDOSTĘPNIJ

Przewoźnicy kolejowi w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem
wolnym od pracy nie zmienili rozkładów jazdy. Pociągli tego dnia będą jeździć
tak, jak w dzień powszedni.

12 listopada według rozkładu dnia powszedniego będą kursowały pociągi PKP
Intercity, Kolei Mazowieckich, POLREGIO, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Szybkiej
Kolei Miejskiej w Trójmieście, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Małopolskich, Kolei
Dolnośląskich i warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej.
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Z okazji 12 listopada niektóre z firm przygotowały także ofertę specjalną.
Pasażerowie Kolei Mazowieckich będą mogli skorzystać z oferty bilet wycieczkowy.
W praktyce oznacza to, że podróż może być tańsza nawet o 20 proc.

"Na podstawie oferty bilet wycieczkowy będzie można podróżować już od 9
listopada (piątek) od godziny 18 do 12 listopada (poniedziałek) do godziny 24. Na
podstawie biletu wycieczkowego można odbyć przejazd pociągiem KM w relacji
do 200 km. Uprawnienie do korzystania z biletów wycieczkowych nie dotyczy
przejazdów w I strefie KM. Bilet można nabyć na przejazd w jedną stronę lub w
kierunku tam i z powrotem - jeżeli przejazd tam i przejazd z powrotem odbywa się
tą samą drogą" - podają KM w komunikacie na swojej stronie.

Z kolei POLREGIO poinformowało, że okres biletu "Biletu turystycznego" i "Razem w
Polskę" został wydłużony do godz. 6 we wtorek. Bilety turystyczne honorowane
będą przez Arriva RP, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie i Łódzką
Kolej Aglomeracyjną - czytamy w komunikacie POLREGIO.

 Podobał się artykuł? Podziel się!

 

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

STRONA GŁÓWNA NEWSLETTER O PTWP KONTAKT FORUM KORZYSTANIE Z SERWISU POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA COOKIES REKLAMA W PORTALU PARTNERZY

MODUŁY INFORMACJI
RSS

Wszystkie prawa zastrzeżone - PTWP-ONLINE Sp. z o.o. 2018

SERWIS USŁUGI KOMUNALNE  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  

REKLAMA

KOMENTARZE (0) DODAJ

R E K L A M A

https://www.portalsamorzadowy.pl/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.portalsamorzadowy.pl/mazowieckie/gospodarka-komunalna/12-listopada-pociagi-pojada-jak-w-dzien-powszedni,116531.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/
https://www.portalsamorzadowy.pl/newsletter.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/o-ptwp.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/kontakt.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/forum/
https://www.portalsamorzadowy.pl/korzystanie-z-serwisu.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-prywatnosci.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-cookies.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/reklama.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/partnerzy.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/moduly.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/rss-informacje/
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/podserwis/serwis-uslugi-komunalne,11,0.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/rss/serwis_rss_11.xml
https://www.portalsamorzadowy.pl/klucze/wojewodztwo-wielkopolskie,15924,0.html
https://www.portalsamorzadowy.pl/rss/serwis_rss_15924.xml
https://go.pl.bbelements.com/please/redirect/20723/2/1/3/!uwi=1280,uhe=1024,uce=0,ibbid=,impressionId=f7ecd0ba-fed2-42b6-8f19-8b6d6dd90efa,ibb_device_id=0,ip_co=3,ip_reg=1,b_w=300,b_h=250,param=913368/871737_0_?

