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Odjazdy / Departures

10 XII 2017 – 8 XII 2018

Zduńska Wola Karsznice

Aktualizacja wg stanu na 9 XII 2017

godzina peron
odjazdu tor
departure
time

1:29
1:29

platform
track

pociąg

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

train

arrivals at intermediate stops

arrival at destination (station)

IC - TLK
38193
KORSARZ
hTl;p
IC - TLK
38191
KORSARZ
Tldc
bp

Inowrocław 3:13, Bydgoszcz Główna 3:43 0 h T l ;, Piła Główna 5:03, Szczecinek 6:06

Białogard 7:19

~ 2 IX 2018;
Inowrocław 3:13, Bydgoszcz Główna 3:43, Piła Główna 5:03, Szczecinek 6:06, Białogard

WW{0 T l d
~ 23 VI-1 IX 2018;

7:19

Kołobrzeg 8:14

c p

}WW 7:55 Białogard IC - TLK 88190 KORSARZ T l d c b Koszalin 8:11, Sławno 9:12,

Słupsk 9:29

Ustka 9:46

~ 23 VI-1 IX 2018;

4:37

IC - TLK
83192
83190
KORSARZ
hTld
c;bp

Tarnowskie Góry 6:28, Bytom 6:45, Chorzów Miasto 6:58, Katowice 7:12, Mysłowice 7:33, Jaworzno
Szczakowa 7:48, Trzebinia 8:13, Krzeszowice 8:34
Kraków Główny 9:08

~ 23 VI-2 IX 2018;

d c b / 23 VI 2018;
h ; 23 VI 2018;

objaśnienia skrótów / abbreviations

IC - „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
TLK - Twoje Linie Kolejowe

objaśnienia znaków / symbols
h
T
l
d
c
;

www.intercity.pl

- 1 klasa / First class seats
- 2 klasa / Second class seats
- rezerwacja obowiązkowa / seat
resevations compulsory
- wagon z miejscami do leżenia / couchette
car
- wagon sypialny / sleeping car
- możliwość przewozu rowerów w wagonie
nieprzystosowanym do ich przewozu –
liczba miejsc ograniczona / it is possible
to transport bicycles on the wagon not
adopted to it - limited number of places

objaśnienia znaków / symbols

- wagon przystosowany do przewozu
rowerów - liczba miejsc ograniczona /
wagon adopted to the transport of
bicycles – limited number of places
p - przewóz przesyłek konduktorskich /
courier service
W - przełączanie wagonów do innego
pociągu / wagons to be switched to
another train
- zmiana usług na trasie pociągu / change
0
services on the route
~ - terminy kursowania / days of operation
- oprócz / except
/
b

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic
routes can be purchased on each train, consistent with the
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
IC - 22 391 97 57 (24h) dla abonentów sieci zagranicznych i
dla połączeń zagranicznych;
703 200 200 (24h) dla abonentów krajowych sieci, opłata
1,29 zł brutto/min. poł., realizator usługi: „PKP Intercity”
S.A. / 22 391 97 57 (24h) for international calls and
international network subscribers; 703 200 200 (24h) for
subscribers of domestic networks, charge of PLN 1.29
gross/min. of each call, service provider: „PKP Intercity" S.A.

www.portalpasazera.pl
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