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Komunikat prasowy

Szybciej, taniej, komfortowo z PKP Intercity!
Nowy rozkład jazdy dla województwa warmińsko-mazurskiego
Nowe pociągi FLIRT3 do Krakowa i Warszawy, więcej połączeń 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 Olsztyna
Już od połowy grudnia mieszkańcy Olsztyna będą mogli podróżować na pokładzie najnowszych pociągów
FLIRT3, którymi pojadą do Krakowa przez Warszawę i Kielce. Podróżni zyskają także więcej połączeń
do Krakowa, których liczba zwiększy się z jednego do trzech.
Z Olsztyna do Warszawy pojedzie w sumie 6 pociągów, przy czym 5 będzie obsługiwane przez składy
FLIRT3. Pasażerowie zyskają również dodatkowe połączenie do Poznania – w sumie kursować będą tam
4 pary. Nowością będzie także połączenie do Zielonej Góry, dokąd podróżni dojadą pociągiem TLK Ukiel.
Nocą i w weekendy będzie kursował także TLK Polaris, którym mieszkańcy Olsztyna dotrą do Szczecina.
Z obecnych dwóch do czterech zwiększy się liczba pociągów kursujących do Białegostoku. Dzięki
wygodnym przesiadkom mieszkańcy Elbląga będą mogli cztery razy dziennie przesiąść się w Malborku
na pociągi EIP oraz EIC do Warszawy.
Lepsze czasy przejazdów
Od nowego rozkładu jazdy pasażerowie PKP Intercity pojadą krócej na wielu popularnych odcinkach.
Podróż z Olsztyna do Warszawy skróci się o 30 min. i potrwa mniej niż 2h30 min. Krócej podróżni pojadą
także do Białegostoku – czas przejazdu na tej trasie wyniesie 3h 30 min, czyli krócej o blisko 37 min.
Na pokładzie nowych pociągów FLIRT3 Olsztynianie dojadą do Krakowa w najkrótszym czasie 5h 20 min,
czyli ponad pół godziny krócej niż obecnie.
Nowoczesne pociągi FLIRT3
Pasażerowie z Olsztyna będą mogli podróżować najnowszymi pociągami FLIRT3, którymi pojadą do
Krakowa przez Warszawę i Kielce. Pociągi będą kursowały jako korzystna cenowo kategoria 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. Na odcinku Olsztyn – Giżycko – Ełk – Białystok kursować będą
natomiast pociągi ciągnięte przez nowe, spalinowe lokomotywy GAMA.

SPÓŁKA AKCYJNA
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 pasażerowie I klasy pociągów TLK i IC.
Na pasażerów czekają też atrakcyjne oferty. Podróżni z Olsztyna mogą kupić Bilet Taniomiastowy, dzięki
któremu za przejazd do Warszawy i Trójmiasta zapłacą około 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.

