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W te wakacje nie pojedziemy nad morze „Słonecznym” pociągiem

19 maja 2021



Tomasz Mokos

 0 Comments

Podczas zbliżających się wakacji nie zostanie uruchomiony pociąg „Słoneczny” łączący Warszawę z Ustką i przejeżdżający przez

Trójmiasto. Spółka Koleje Mazowieckie informuje, że decyzja została podjęta w związku z trwającą pandemią COVID-19 i

związanymi z nią ograniczeniami oraz obostrzeniami sanitarnymi.

To wakacyjne połączenie od początku cieszyło się dużą popularnością wśród podróżnych, m.in. ze względu na brak konieczności

wcześniejszej rezerwacji miejsca.  Na podróż można było zdecydować się w ostatniej chwili, kupując bilet.

Jak informują Koleje Mazowieckie:

“– obecnie, ze względu na pandemię, w środkach transportu publicznego wciąż obowiązują limity związane z liczbą

podróżnych, którzy mogą jednocześnie przebywać w pojeździe. Zastosowanie ograniczenia w liczbie przewożonych

osób z uwagi na brak systemu rezerwacji jest po prostu niemożliwe. Nie ma także możliwości ograniczenia

sprzedaży biletów tylko do jednego kanału (Rozporządzenie WE 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady).

 

Pociąg „Słoneczny”, w odróżnieniu od pozostałych połączeń uruchamianych przez Koleje Mazowieckie, jest połączeniem komercyjnym,

a co za tym idzie, nie jest do�nansowany przez organizatora pasażerskiego transportu kolejowego na Mazowszu. Trwająca od marca

Z ostatniej chwili: Anglia: Historyczny most do wymiany ANALIZY WYWIADY PASAŻER PRZEWOZY TOWAROWE TABOR WYDARZENIA POLREGIO TRAMWAJE PUBLIKACJE FIRM 





https://raportkolejowy.pl/
https://raportkolejowy.pl/category/aktualnosci/
https://raportkolejowy.pl/category/pasazer/
https://raportkolejowy.pl/w-te-wakacje-nie-pojedziemy-nad-morze-slonecznym-pociagiem/
https://raportkolejowy.pl/author/t-mokosizbakolei-pl/
https://raportkolejowy.pl/w-te-wakacje-nie-pojedziemy-nad-morze-slonecznym-pociagiem/#disqus_thread
https://raportkolejowy.pl/#facebook
https://raportkolejowy.pl/#twitter
https://raportkolejowy.pl/#email
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fraportkolejowy.pl%2Fw-te-wakacje-nie-pojedziemy-nad-morze-slonecznym-pociagiem%2F&title=W%20te%20wakacje%20nie%20pojedziemy%20nad%20morze%20%E2%80%9ES%C5%82onecznym%E2%80%9D%20poci%C4%85giem
https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-iris
https://raportkolejowy.pl/anglia-historyczny-most-do-wymiany/
https://raportkolejowy.pl/
https://raportkolejowy.pl/category/analizy/
https://raportkolejowy.pl/category/wywiady/
https://raportkolejowy.pl/category/pasazer/
https://raportkolejowy.pl/category/przewozy-towarowe/
https://raportkolejowy.pl/category/tabor/
https://raportkolejowy.pl/category/wydarzenia/
https://raportkolejowy.pl/category/polregio/
https://raportkolejowy.pl/category/tramwaje/
https://raportkolejowy.pl/category/publikacje-firm/


Tomasz Mokos

Raport Z Polski  Wydarzenia

Groźny wypadek na torach pod

Płockiem

19 listopada 2020
 Michał Ciechowski

Do groźnego wypadku z udziałem pociągu

doszło w pobliżu stacji kolejowej

Proboszczewice Płockie. Skład przejechał

po kończynach mężczyzny, który leżał na

torach. Poszkodowany przeżył, był pijany.

Global

Czeski Zarząd Kolei nagrodzony

za wspieranie osób

niepełnosprawnych

21 września 2020
 Michał Ciechowski

Zarząd Kolei Republiki Czeskiej otrzymał

nagrodę „Mosty 2019” za nadzwyczajne

działania na rzecz osób

niepełnosprawnych. Instytucja

Pasażer

Na linii Tarnów – Nowy Sącz –

Krynica Zdrów PKP PLK

wprowadza komunikację

zastępczą

6 maja 2020
 Michał Ciechowski

PKP Polskie Linie Kolejowe wprowadzają

zastępczą komunikację autobusową na

odcinku Tarnów – Nowy Sącz – Krynica

ub.r. pandemia znacząco wpłynęła na wynik i sytuację �nansową spółki. Wdrożenie pracy i nauki zdalnej przyczyniło się do znacznego

spadku liczby przewiezionych pasażerów, a co za tym idzie – spadku przychodów ze sprzedaży biletów. Dlatego też uruchomienie

„Słonecznego”, przy uwzględnieniu limitów związanych z liczbą podróżnych, wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla spółki, co w

obecnej sytuacji, niestety, nie ma racjonalnego uzasadnienia.

W związku z powyższym, a także dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych podróżnych, spółka Koleje Mazowieckie pojęła decyzję o

nieuruchamianiu pociągu „Słonecznego” w okresie letnim 2021 r. W przesłanym komunikacie spółka wyraża nadzieję, że w

przyszłoroczne wakacje pociąg wyruszy w swoje nadmorskie kursy.

Reklama

Powiązane artykuły

Popularne Najnowsze

“Myślała, że maszynista ją przepuszcza”. Wypadek na

przejeździe kolejowym na linii Poznań – Wolsztyn

O włos od tragedii. Pociąg metra zatrzymał się na…

ogonie wieloryba

Niezwykłe odkrycie w ścianie Dworca Głównego w

Gdańsku!

Dwadzieścia lat minęło! Tak Polska Izba Kolei

świętowała swój jubileusz [ZDJĘCIA]

Ciężarówka wjechała w szynobus. Pojazd serii SA132

jest całkowicie zniszczony

Na bocznicy kolejowej Kraków Bieżanów spłonęły

wagony [ZDJĘCIA]

Malował graf�ti na pociągu Polregio. Zatrzymała go
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