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Szybciej, taniej, komfortowo z PKP Intercity!
Nowy rozkład jazdy dla województwa pomorskiego
Nowe trasy Pendolino z Trójmiasta, nowoczesne składy FLIRT3 do Łodzi i Katowic oraz krótsze czasy
przejazdu – to tylko niektóre ze zmian, jakie czekają na pasażerów PKP Intercity. Od 13 grudnia,
wraz z nowym rozkładem jazdy, wejdzie w życie również zmieniony cennik PKP Intercity, dzięki czemu
podróżni kupią bilety w lepszych cenach.
Nowe kierunki z Trójmiasta
Już od połowy grudnia pociągi Pendolino pojadą z Gdyni do Rzeszowa przez Warszawę i Kraków oraz
do Bielska-Białej i Gliwic przez m.in. Katowice. Mieszkańcy Pomorza pojadą także nowymi składami FLIRT3
do Katowic przez Bydgoszcz i Łódź. Na nową trasę wyjedzie także nocny, sezonowy pociąg relacji Lublin – Hel
przez Bydgoszcz, który zatrzyma się na stacji w Kościerzynie, a nie jak dotychczas w Laskowicach. Podróżni
zyskają także jedno dodatkowe połączenie do Wrocławia. PKP Intercity uruchomi również okresowy pociąg
kursujący na trasie Trójmiasto – Warszawa – Kraków – Stróże – Zagórz (TLK Prometeo/TLK Luna).
Lepsze czasy przejazdu
Od nowego rozkładu jazdy pasażerowie PKP Intercity pojadą krócej na wielu popularnych odcinkach. Podróż
z Gdańska do Warszawy na pokładzie pociągów Pendolino potrwa 2h 39 min., czyli o blisko 19 min. krócej.
Dzięki uruchomieniu pociągów Express InterCity Premium na nowych trasach, pasażerowie pojadą w niecałe
8h do Rzeszowa, czyli o blisko 5h krócej niż dotychczas. Z kolei podróż do Bielska-Białej wyniesie 6h 46 min.,
więc o niemal 45 min. mniej. Krócej zajmie też podróż do Poznania – pasażerowie z Gdańska dojadą tam w 2h
47 min., czyli ok. 25 min. mniej niż obecnie oraz do Wrocławia – ponad 5h., czyli blisko godzinę szybciej.
Różnicę poczują także pasażerowie pociągów do Berlina, które dojadą z Gdyni w 5h 53 min., czyli o 26 min.
szybciej niż dotychczas.
Nowoczesne pociągi FLIRT3
Pasażerowie z Trójmiasta będą mogli podróżować najnowszymi pociągami FLIRT3, którymi pojadą do Katowic
przez m.in. Bydgoszcz i Łódź. Codziennie z Gdyni odjadą 3 składy FLIRT3, które będą kursowały w korzystnej
cenowo kategorii InterCity. Na ich pokładach na pasażerów czeka wiele udogodnień, takich jak wygodne
fotele, gniazdka, indywidualne oświetlenie czy przewijaki dla niemowląt w toaletach. Pociągi są dostosowane
także do obsługi osób niepełnosprawnych. Już teraz pasażerowie z Pomorza mogą korzystać z pociągów
Pendolino oraz nowych wagonów, kursujących w pociągach na trasie do Poznania i Wrocławia.
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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. Przykładowo bilet za przejazd ze Słupska do Trójmiasta będzie o 6 zł
tańszy. Mniej zapłacą też pasażerowie I klasy pociągów TLK i IC.
Na pasażerów czekają też atrakcyjne oferty. Warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem – podróżni, którzy
kupią bilet wcześniej, skorzystają z oferty Super Promo, czyli puli najtańszych biletów na połączenia
ekspresowe. Dzięki niej za podróż z Trójmiasta do Warszawy pasażerowie zapłacą 49 zł, do Krakowa 98 zł,
do Gliwic 99zł, a do Rzeszowa i Bielska-Białej 100 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 i Nowego Roku informacji na dworcach udzielą
także informatorzy mobilni.

