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W Dzień Dziecka najmłodsi pasażerowie będą mogli bezpłatnie
podróżować pociągami PKP Intercity
Dzieci lubią podróżować i odkrywać nowe miejsca. PKP Intercity z myślą o nich przygotowało
na Dzień Dziecka niespodziankę - bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży oraz tańsze
bilety dla ich opiekunów. Warto więc spędzić ten dzień aktywnie, odwiedzając najciekawsze
miejsca na mapie Polski.
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka PKP Intercity przygotowało prezent dla najmłodszych
podróżników. 1 czerwca 2018 roku dzieci i młodzież będą mogły bezpłatnie podróżować
wszystkimi pociągami przewoźnika. Możliwych celów podróży jest bardzo dużo. Każde dziecko
będzie zachwycone wizytą we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym i Afrykarium. Wiele
atrakcji oferuje także Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Natomiast w Łodzi na
najmłodszych czeka Se-Ma-For Muzeum Animacji. Świetnym pomysłem będzie także
wycieczka do Białegostoku – 1 czerwca br. na dworcu PKP będą czekać liczne atrakcje dla
najmłodszych, które szykuje PKP Intercity.
Bezpłatne przejazdy dla dzieci
Oferta „Dzień Dziecka z PKP Intercity” obejmuje dzieci, które urodziły się w 2002 roku i później.
Bezpłatnie będą mogły one podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity –
Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC) oraz Twoich Linii
Kolejowych (TLK). Aby skorzystać z możliwości darmowego przejazdu, wystarczy pobrać
w kasie bilet ze wskazaniem miejsca do siedzenia i mieć ze sobą dokument potwierdzający
wiek dziecka. Bilety dla najmłodszych będą dostępne od 15 maja br.
Atrakcyjne ceny dla całej rodziny
Podróżowanie 1 czerwca br. może być bardzo korzystne cenowo dla całej rodziny, ponieważ
PKP Intercity posiada ofertę dla rodzin, dzięki której opiekunowie dzieci mogą liczyć na bilety
tańsze o 30 proc. Aby skorzystać z Biletu Rodzinnego wystarczy podróżować w grupie od 2 do
5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia.
Dzień Dziecka wypada w tym roku w piątek, więc jest to świetna okazja do rozpoczęcia
weekendowego wyjazdu. Dla podróżnych, którzy w jego trakcie chcieliby odwiedzić kilka
miast, idealnym wyborem będzie Bilet Weekendowy. Umożliwia on wielokrotne przejazdy
w ramach jednego biletu. Będzie on ważny od piątku 1 czerwca od godz. 19:00 do poniedziałku
4 czerwca do godz. 6:00. Cena Biletu Weekendowego, w drugiej klasie, wynosi 81 zł
i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i IC. Natomiast z Biletem Weekendowym MAX
164 zł można podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów (EIP, EIC, IC i TLK).
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PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który łączy centra dużych miast oraz popularne ośrodki turystyczne
w kraju, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Każdego dnia uruchamia około 360 pociągów oraz realizuje
największy w historii Spółki program inwestycyjny w tabor i zaplecza techniczne. W ramach strategii taborowej „PKP Intercity
– Kolej Dużych Inwestycji” Spółka wyda ok 7 mld zł na wyższy komfort pasażerów. W ramach strategii Spółka kupi
i zmodernizuje wagony, lokomotywy, składy zespolone oraz przebuduje stacje postojowe. Po zakończeniu programu pociągi
PKP Intercity będą zestawione w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru.
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