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Szybciej, taniej, komfortowo z PKP Intercity!
Nowy rozkład jazdy dla województwa łódzkiego
Nowoczesne składy FLIRT3 do Krakowa, Szczecina, Katowic czy Trójmiasta, więcej połączeń na linii
łódzkiej, czy krótsze czasy przejazdu oraz dogodne przesiadki – to tylko niektóre ze zmian, jakie
czekają na pasażerów. Od 13 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy, wszedł w życie również
zmieniony cennik PKP Intercity. Dzięki czemu podróżni kupią bilety w lepszych cenach.
Połączenia z Łodzi
Już od 13 grudnia mieszkańcy Łodzi mogą pojechać nowymi składami FLIRT3. Składy kursują m. in. do
Krakowa, Poznania, Szczecina, Katowic czy Trójmiasta. Nowoczesne składy w woj. łódzkim zatrzymają się
m. in. w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim oraz nas stacjach Łódź
Widzew, Łódź Chojny, Łódź Kaliska, Zgierz, Łęczyca i Kutno.
Od nowego rozkładu jazdy na trasie Warszawa – Łódź – Warszawa kursuje 15 par pociągów. Między
stolicą a Żyrardowem pasażerowie mają do dyspozycji 18 par, a między stolicą a Skierniewicami 20 par
pociągów PKP Intercity. W rozkładzie przewidziano również dogodne przesiadki. Ze stacji w Kutnie
podróżni mogą przesiąść się na pociągi jadące do Bydgoszczy, Trójmiasta oraz Berlina, natomiast na
stacji Łódź Widzew pasażerowie skorzystają z łatwej przesiadki na składy jadące do Poznania i Szczecina.
W obrębie węzła łódzkiego pociągi kursujące na trasie Katowice – Trójmiasto zatrzymują się w Łodzi na
stacjach: Łódź Widzew, Łódź Chojny i Łódź Kaliska. Pociągi kursujące w relacjach Kraków – Szczecin
obsługują dworzec Łódź Widzew, umożliwiając dogodne przesiadki w Kutnie.
Lepsze czasy przejazdu
Od połowy grudnia pasażerowie PKP Intercity jadą krócej na wielu popularnych trasach. Najszybszy
i zarazem bezpośredni pociąg TLK „Uszatek” między Łodzią i Warszawą kursuje w czasie 1h07 min.
Pozostałe pociągi zatrzymujące się po drodze w Koluszkach, Skierniewicach oraz Żyrardowie pokonują
trasę do Warszawy w nieco ponad 80 min. Oznacza to skrócenie czasu jazdy od ok. 10 do 40 min.
Ze Skierniewic do stolicy można dostać się już w 34 min, natomiast z Żyrardowa podróż zajmuje nawet
20 min. Najkrótszy czas przejazdu na trasie Piotrków Trybunalski - Warszawa wynosi obecnie 1h 17 min,
czyli o ponad 30 min mniej niż w poprzednim rozkładzie jazdy. Pociągi kursujące do Wrocławia przez
Ostrów Wielkopolski zapewniają pasażerom z zachodniej części województwa łódzkiego dojazd do
Warszawy w czasie o ok. 10 minut krótszym niż w ubiegłym roku. Pociągi te będą miały zmieniony układ
zatrzymań w obrębie Łodzi – zatrzymają się na stacjach Łódź Widzew, Łódź Dąbrowa (nowy postój), Łódź
Chojny i Łódź Pabianicka (nowy postój), pominą za to dotychczas obsługiwany dworzec Łódź Kaliska.
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Nowoczesne pociągi FLIRT3
Pasażerowie z Łodzi mogą podróżować najnowszymi pociągami FLIRT3. Na ich pokładach na pasażerów
czeka wiele udogodnień, takich jak wygodne fotele, gniazdka, indywidualne oświetlenie, urządzenia do
wzmacniania sygnału telefonii komórkowej, bezprzewodowy internet, stojaki na rowery i narty czy
przewijaki dla niemowląt w toaletach. Pociągi są także przystosowane do obsługi osób
niepełnosprawnych.
Podróż w dobrej cenie
Wraz ze zmianą rozkładu jazdy wszedł w życie nowy cennik. Jest on bardziej uporządkowany dzięki
wprowadzeniu równomiernych stref kilometrowych. Dzięki Biletowi Bliskomiastowemu pasażerowie za
przejazd na krótszych relacjach zapłacą jeszcze mniej. To nie wszystko - mniej za bilet zapłacą również
osoby podróżujące pasażerowie I klasy pociągów TLK i IC.
Dodatkowo na trasie do z Łodzi do Warszawy podróżni mogą kupić Bilet Taniomiastowy, z którym pojadą
za 25 zł. Podróż do Częstochowy to koszt 29,90 zł, do Katowic 39,90 zł, Krakowa 44,90 zł natomiast za
podróż do Trójmiasta klienci PKP Intercity zapłacą niecałe 50 zł. Podróż z Żyrardowa do stolicy kosztuje
nieco ponad 11 zł, a ze Skierniewic 16 zł. Przewoźnik honoruje ulgi ustawowe, dzięki czemu np. studenci
czy uczniowie płacą jeszcze mniej.
PKP Intercity oferuje również bilety okresowe (Łódzki City Bilet) w bardzo atrakcyjnej cenie.
Za miesięczny bilet, uprawniający do dowolnej liczby przejazdów w obu kierunkach, pasażerowie zapłacą
209 zł na trasie Warszawa-Żyrardów, 281 zł na trasie Warszawa-Skierniewice i 398 zł z Warszawy do
Łodzi. Tu również honorowane są ulgi ustawowe.
Honorowanie biletów PKP IC w pociągach Przewozów Regionalnych
PKP Intercity wydłużyło okres honorowania biletów w pociągach Przewozów Regionalnych na tzw. linii
łódzkiej. Od niedzieli, 13 grudnia, osoby korzystające z okresowych biletów PKP Intercity na trasie
Skierniewice - Warszawa - Skierniewice mogą podróżować na pokładach pociągów interREGIO. Bilety
są honorowane łącznie w 7 parach pociągów Przewozów Regionalnych. Natomiast okresowe bilety
odcinkowe wydane w relacji od/do stacji Skierniewice przez Żyrardów są honorowane na przejazdy do/z
stacji Mokra przez Sochaczew.
Informacja dla pasażerów
Więcej informacji na temat nowej oferty można znaleźć pod numerem telefonu 19 757 oraz na stronie
www.intercity.pl. W okresie świąt oraz Nowego Roku informacji na dworcach udzielą także informatorzy
mobilni. Zapraszamy też do zapoznania się ze stroną dedykowaną linii łódzkiej:
http://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/oferty/krajowe/linialodzka/.

