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Szybciej, taniej, komfortowo z PKP Intercity!
Nowy rozkład jazdy dla województwa dolnośląskiego
Więcej połączeń oraz krótsze czasy przejazdu – to tylko niektóre ze zmian, jakie czekają na pasażerów
PKP Intercity z Dolnego Śląska. Od 13 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy, wejdzie w życie
również zmieniony cennik PKP Intercity, dzięki czemu podróżni kupią bilety w lepszych cenach.
Więcej połączeń z Wrocławia
Już od połowy grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy PKP Intercity. Podróżni będą mieli do
dyspozycji większą liczbę połączeń do Poznania, dokąd pojadą 3 pociągi więcej niż do tej pory. W sumie
pojedzie 13 pociągów. Pasażerowie zyskają też o jedno połączenie więcej do Gdyni, jedno do Olsztyna
i jedno do Słupska. Jednym dodatkowym pociągiem mieszkańcy Wrocławia pojadą także do Katowic.
Z Wrocławia będą kursowały też pociągi Express InterCity do Jeleniej Góry i Węglińca: Śnieżka i Łużyce.
W nowym rozkładzie utrzymana zostanie oferta do Krakowa, jednak ostatni pociąg z Wrocławia do
stolicy Małopolski pojedzie o godz. 18:35, a nie po 16:00 jak obecnie. PKP Intercity uruchomi także
kursujący okresowo nocny pociąg TLK Antares do Przemyśla i Zamościa, przez Katowice. Ponadto
mieszkańcy Wrocławia sezonowo będą mieli do dyspozycji 2 pociągi kursujące do Szczecina przez
Zieloną Górę.
Lepsze czasy przejazdu
Od nowego rozkładu jazdy pasażerowie PKP Intercity pojadą krócej na wielu popularnych odcinkach.
Podróż z Wrocławia do Trójmiasta skróci się o blisko godzinę. Najszybszy pociąg pojedzie w czasie 5h 20
min. Krócej pojadą także Wrocławianie na pokładzie pociągów Express InterCity Premium. Podróż do
Warszawy potrwa ok. 3h 29 min., czyli blisko 13 min. mniej niż dotychczas. Do Katowic podróżni dojadą
nawet w 2h 05 min. Tam czas przejazdu skróci się o 20 min. Z kolei podróż do Krakowa potrwa
kilkadziesiąt minut mniej, natomiast do Rzeszowa pasażerowie dojadą w ponad godzinę krócej niż do tej
pory.
Nowoczesne pociągi
Już teraz mieszkańcy Wrocławia mogą skorzystać ze zmodernizowanego taboru. Na trasie Przemyśl –
Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław – Poznań – Szczecin kursują zmodernizowane wagony
wyposażone w wygodne fotele, przy których zamontowano gniazdka elektryczne, indywidualne
oświetlenie, klimatyzację oraz urządzenia wzmacniające sygnał telefonii komórkowej – to tylko niektóre
z udogodnień. Zadbano również o komfort podróżowania rowerzystów oraz osób o ograniczonej
mobilności. Z nowych wagonów mogą również korzystać pasażerowie na trasie Wrocław – Poznań –
Trójmiasto. Składy zestawione ze zmodernizowanych wagonów jeżdżą pod marką InterCity.
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Podróż w dobrej cenie
Wraz ze zmianą rozkładu jazdy wejdzie w życie nowy cennik. Będzie on bardziej uporządkowany dzięki
wprowadzeniu równomiernych stref kilometrowych. To nie wszystko - mniej za bilet zapłacą np. osoby
podróżujące na krótkich odcinkach i korzystające z I klasy pociągów TLK i IC.
Podróżni z Dolnego Śląska skorzystają także z wielu atrakcyjnych ofert. Nowością jest Bilet
Bliskomiastowy, czyli oferta dla osób podróżujących na krótkich odcinkach, dzięki której za przejazd
zapłacą mniej. Przykładowo bilet na podróż z Wrocławia do Oborników Śląskich będzie kosztował 10 zł.
Warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem – podróżni, którzy kupią bilet wcześniej, skorzystają z Super
Promo, czyli puli najtańszych biletów na połączenia ekspresowe. Dzięki tej ofercie za podróż pociągiem
Pendolino z Wrocławia do Warszawy zapłacą 59 zł. Z oferty mogą również skorzystać pasażerowie
pociągów EIC. Za podróż z Wrocławia do Jeleniej Góry i Węglińca zapłacą 39 zł. Od cen biletów
honorowane są także ulgi ustawowe, dzięki którym mniej za bilet zapłacą także np. studenci i uczniowie.
Informacja dla pasażerów
Więcej informacji na temat nowej oferty można znaleźć pod numerem telefonu 19 757 oraz na stronie
www.intercity.pl. W okresie zmiany rozkładu jazdy, świąt o Nowego Roku informacji na dworcach
udzielą także informatorzy mobilni.

