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Bilet wycieczkowy Kolei Mazowieckich
ważny od 10 do 14 listopada
08.11.2021 09:11    Brak komentarzy

Koleje Mazowieckie poinformowały, że przy przejazdach na podstawie biletów wycieczkowych w pociągach
uruchamianych przez przewoźnika dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) należy traktować jako dzień wolny od
pracy.

Oznacza to, że oferta bilet wycieczkowy obowiązuje w terminie od 10 listopada 2021 r. (środa) od godz. 18:00 do 14

listopada 2021 r. (niedziela) do godz. 24:00.

Na podstawie biletu wycieczkowego będzie można korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do

200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego „tam” lub „tam i z powrotem” (bez względu na odległość) wynosi jeden

dzień. Podróż musi być ukończona do godz. 24.00 terminu ważności biletu.

Spodobał ci się ten artykuł? Cenisz rzetelne dziennikarstwo? Polub na nas na FB: 
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Bilet wycieczkowy Kolei Mazowieckich ważny od 10 do 14 listopada

Pozostało 76% tekstu

Od 2021 r. wprowadziliśmy płatny dostęp do TransInfo.pl. Zmusił nas do tego kryzys COVID-19. Wesprzyj nas i pomóż nam

przetrwać ten trudny czas. Jak to zrobić? Wykup dostęp do całego portalu za 9 zł na okres 12 miesięcy lub jeżeli korzystasz z

naszych stron biznesowo – wybierz jeden z trzech pakietów dla firm. Poranna kawa z nami zawsze smakuje lepiej! Z góry

dziękujemy za pomoc!

From 2021, we introduced paid access to our portal TransInfo.pl. We were forced to do by the COVID-19 crisis. Support us and help

us get through this difficult time! How to do it? Buy access to TransInfo for PLN 9 for 12 months or if you use our websites for

business purposes – choose one of the three packages for companies. Morning coffee always tastes better with us! Thank you in

advance for your help!

ZALOGUJ SIĘ  WYKUP DOSTĘP

MI: Mamy nowy projekt ustawy o
PTZ! Z szansą na 2022 [FILM]

Rok ze Smart Taryfą Pixela w
Białymstoku. Biletowe efekty!

Trapeze w Poznaniu, czyli zalety e-
papieru jako rozkładu jazdy...

GZM zdecydowała się na podwyżkę
cen biletów. Od 2021

Krakowskie pojazdy otwierają drzwi
na każdym przystanku
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Pasażerowie ewakuowani z pociągu
relacji Warszawa-Berlin

Atak nożownika w pociągu ICE; są
ranni

Jest wykonawca napraw P4
lokomotyw SM42 PKP Intercity

Jest zapytanie o poziom usług
Polregio w województwie...

Jest lista połączeń
międzynarodowych w rozkładzie
jazdy...
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Elektryfikacja autobusów wymaga

setek miliardów. Gigantyczne

koszty da się obniżyć
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Czerwcowy weekend z
Biletem wycieczkowym
Kolei Mazowieckich

01.06.2021
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Koleje Mazowieckie
sprzedały półmilionowy bilet
przez Internet

08.04.2019
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4 miliony pociągów Kolei
Mazowieckich
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Koleje Mazowieckie z
wakacyjną ofertą: Bilet
Turysty na letnie wycieczki
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Honorowanie biletów na
odcinku Warszawa
Zachodnia – Sulejówek
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Dolnośląskich wyposażeni
w terminale
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Kosztowny gaz przyspieszy

elektromobilność?

Kierowcy autobusów potrzebni od

zaraz. Ale czy 3 tysiące na rękę

ich przekonają?

Podlaskie. Od 105 do 205

pracowników PKS Nova ma

zostać zwolnionych. Nie pomogło

“pudrowanie trupa”

Skatowany kierowca autobusu:

Zobaczyłem w lusterku, że

okładają chłopaka. To był impuls

Możliwa podwyżka biletów MPK

Rzeszów. O ile będą droższe?
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