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Na wakacje z Biletem Turysty
MK

Od kilkunastu dni w kasach kolejowych można kupować tzw. Bilet Turysty. To oferta
skierowana do pasażerów Kolei Mazowieckich.

Fot. mazowieckie.com.pl. Bilet Turysty kosztuje 67 zł.

Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów

pociągami Kolei Mazowieckich (KM) przez trzy dowolnie wybrane dni w terminie ważności biletu,

z wyjątkiem pociągu Słoneczny, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno,

Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna,

Drzewica.

Bilet Turysty posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej

przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, na którym należy dokonać legalizacji

rozpoczęcia podróży każdego z trzech dni ważności biletu. Jego cena jest zryczałtowana,

niezależna od odległości taryfowej i wynosi 67 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg. Bilet Turysty

zakupiony po 22 sierpnia jest ważny do 1 września 2019 r.

Bilet Turysty dostępny jest w kasach biletowych i biletomatach. Można go też nabyć w

przedsprzedaży do 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

Czytaj też:

Bilet Turysty • kolej • Koleje Mazowieckie • komunikacja • pociąg • transport

LIP

Pociągiem z
Grodziska prosto
do Krakowa

Wielka awantura
w pociągu między
pasażerem a
konduktorem.
Doszło do
rękoczynów i
wyzwisk [WIDEO]

Umowa na 12
kolejnych Flirtów
dla Kolei
Mazowieckich
podpisana.
Supernowoczesne
pociągi wyjadą na
tory jeszcze w tym
roku!

„Słoneczny”
ponownie ruszy
nad morze.
Uwaga! Będą
bilety po 25 zł
[CENY, ROZKŁAD
JAZDY]

Trwają kolejne
etapy remontów
kolejowych.
Utrudnienia w
Pruszkowie,
Rembertowie i
Pilawie
[ZASTĘPCZA
KOMUNIKACJA
AUTOBUSOWA]

Lepsze podróże
PKP z Radomia
do Warszawy

Popularne w tym tygodniu

 Mocna akcja w Wólce Kosowskiej: 13 osób

zatrzymanych, 60 tys. podróbek

zarekwirowanych

 Połączenie komunikacyjne Grodziska z

Błoniem i Baranowem

 Klęska wielu restauracji po udziale w

„Kuchennych Rewolucjach”. W Zielonkach

właśnie zamknęli „Zajezdnię”!

 Będzie przetarg na budowę S7 Płońsk-

Czosnów!

 „Słoneczny” ponownie ruszy nad morze.

Uwaga! Będą bilety po 25 zł [CENY,

ROZKŁAD JAZDY]

O tym się mówi

 Z protestem przeciwko linii 400 kV ruszają

na stolicę

 Za tydzień protest przeciwko linii 400 kV

pod siedzibą PiS. A Naimski ostrzega:

wywłaszczymy mieszkańców

 Ekshibicjonista obnaża się przy dzieciach.

Był widziany w Milanówku, Brwinowie, Błoniu

 Zablokują trasę krakowską i katowicką w

proteście przeciwko linii 400 kV

 Apelują o ukrócenie działalności politycznej

ojca Rydzyka. Jest petycja skierowana do

papieża Franciszka

Strona główna Ogłoszenia Reklama O nas Szukaj
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