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„Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemi?, wakacyjny poci?g „S?oneczny” Kolei Mazowieckich wraca
na szlak i ju? 25 czerwca rozpoczyna swoje codzienne kursowanie do Ustki. Nowo?ci? jest dodatkowe po??czenie
w soboty, niedziele i ?wi?ta - „S?oneczny – BIS”, który umo?liwi podró?nym dojazd do Trójmiasta.
Poci?g „S?oneczny” po raz pierwszy wyruszy? w tras? ju? w 2005 roku, i od tego czasu wzbudza
zainteresowanie bardzo du?ej liczby podró?nych. Do tej pory, z tego niezwyk?ego po??czenia, skorzysta?o ju?
ponad milion osób. Niew?tpliw? zalet? „S?onecznego” jest wysoki standard i komfort podro?y
w klimatyzowanych i komfortowych wagonach pi?towych. W tym roku, aby umo?liwi? przejazd nad morze jeszcze
wi?kszej ilo?ci pasa?erów, uruchamiamy dodatkowe po??czenie do Trójmiasta – „S?oneczny – BIS”. Ceny biletów
s? atrakcyjne. Za bilet normalny do Ustki zap?acimy 75 z?. (studenci 36,75 z?, uczniowie 47,25 z?) natomiast
przejazd „S?onecznym” i „S?onecznym – BIS” do Gdyni b?dzie nas kosztowa? tylko 60 z?. (studenci 29,40 z? ,
uczniowie 37,80 z?) – mówi Dariusz Grajda, cz?onek zarz?du Kolei Mazowieckich.
„S?oneczny” do Ustki wyje?d?a z Warszawy Wschodniej o godzinie 6.05 „S?oneczny – BIS” do
Gdyni G?ównej, wyje?d?a z Warszawy Wschodniej o godzinie 9.31. Podró? "S?onecznym" i „S?onecznym –
BIS”
z Warszawy do Trójmiasta trwa nieco ponad 3 godziny, natomiast do Ustki 5 godzin 45 minut. Poci?g sk?ada si? z
nowoczesnych wagonów pi?trowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firm? Bombardier. Osi?ga
maksymaln? pr?dko?? 160 km/h. Wagony pi?trowe s? klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób
niepe?nosprawnych, a tak?e wyposa?one w przewijaki dla niemowl?t. Turysta, który na wakacyjne woja?e zechce
zabra? ze sob? rower, doceni mo?liwo?? skorzystania ze specjalnie zainstalowanych stojaków na rowery.

Jeden dzie? w Trójmie?cie ze „S?onecznym” – to proste! Wyjazd z Warszawy Wschodniej o godzinie 6.05,
a powrót z Trójmiasta oko?o 19 poci?giem „S?oneczny – BIS”.
Poci?g zatrzyma si? w pi?ciu miastach na Mazowszu – Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim,
Nasielsku, Ciechanowie i M?awie, w dwóch le??cych na terenie województwa warmi?sko-mazurskiego –
Dzia?dowie oraz I?awie, a tak?e w kolejnych miastach województwa pomorskiego – Prabutach, Malborku,
Tczewie, Gda?sku G?ównym, Gda?sku Wrzeszczu, Gda?sku Oliwie, Sopocie i Gdyni G?ównej. Po wyjechaniu z
Trójmiasta poci?g zatrzyma si? równie? w Wejherowie, L?borku i S?upsku, by zako?czy? tras? w Ustce.
Szczegó?owy rozk?ad jazdy dost?pny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl. Bilety na przejazdy
poci?giem „S?oneczny” s? do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podró?ny mo?e
zabra? rower lub psa. Zakupu biletów mo?na dokona? w kasach biletowych, za po?rednictwem strony
bilety.mazowieckie.com.pl, w aplikacjach mobilnych, biletomatach KM, a tak?e bezpo?rednio u kierownika
poci?gu”.
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