POLREGIO na ferie 2019
Już niebawem rozpoczynają się ferie zimowe dla uczniów i studentów. Z tej okazji POLREGIO
zachęca do korzystania z ofert promocyjnych i połączeń do niezwykle ciekawych zakątków Polski.
Dla każdego mamy specjalne atrakcyjne oferty!
Ferie zimowe to doskonała okazja do spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu, wędrując urokliwymi
uliczkami zimowych kurortów czy szusując na nartach. Pociągi POLREGIO pozwolą dotrzeć komfortowo na narty
np. do takich miejscowości jak Krynica-Zdrój czy Zakopane, a dzięki pociągom Podhalańskiej Kolei Regionalnej
szybko i bez stania w korkach poruszać się po Podhalu. To doskonała alternatywa dla osób chcących skorzystać
z atrakcyjnej cenowo bazy noclegowej poza stolicą polskich gór. Pociągami POLREGIO można dotrzeć do wielu
miejscowości będących dobrą bazą wyjściową na szlaki turystyczne czy wyciągi narciarskie, podróżując
jednocześnie jednymi z najbardziej malowniczych tras kolejowych w Polsce, np. Żywiec – Sucha Beskidzka –
Zakopane, Tarnów – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój czy Jasło – Zagórz – Komańcza. Dzięki wspólnej ofercie
POLREGIO i PKP Intercity „Razem w Polskę” można podróżować bez ograniczeń wszystkimi pociągami obu
przewoźników przez cały weekend: od piątku od godz. 19:00 do poniedziałku do godz. 6:00.
W okresie zimowym miłośnicy nart biegowych chętnie odwiedzają Szklarską Porębę, gdzie można dotrzeć
pociągiem REGIO „Kamieńczyk” z Poznania przez Wrocław i Jelenią Górę, a przy okazji skorzystać z wagonu
barowego podziwiając z okna pociągu malownicze krajobrazy na trasie do Szklarskiej Poręby Górnej. W sezonie
ferii zimowych warto wybrać się na polskie wybrzeże, gdzie dzięki dynamicznie zmieniającej się aurze panuje
wysokie stężenie jodu w powietrzu, korzystnie wpływającego na samopoczucie, a przede wszystkim górne drogi
oddechowe. Podróże nad Bałtyk zapewniają pociągi POLREGIO kursujące w ramach stałej oferty m.in. do
Świnoujścia, Kołobrzegu i na Hel. Podróż w grupie może być niezapomnianym przeżyciem, a korzystając z oferty
„Ty i raz, dwa, trzy” również tanim. W tej ofercie dla pierwszej osoby wydaje się bilet jednorazowy wg taryfy
normalnej lub z ulgą ustawową, a dla pozostałych osób wydaje się bilety tańsze o ok. 30% od taryfy normalnej.
Miłośników cichych zakątków Polski i pieszych wędrówek po niezbyt wymagającym terenie warto skierować na
Warmię i Mazury, Podlasie czy Lubelszczyznę. Bilet turystyczny i mini bilet turystyczny pozwolą na
wielokrotne przejazdy od godziny 18:00 w piątek, do godziny 6:00 w poniedziałek. Bilet turystyczny w cenie
45,00 zł brutto – oprócz pociągów specjalnych – jest honorowany w pociągach REGIO oraz pociągach
osobowych: Arrivy RP, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich oraz Kolei Małopolskich, jak również Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej (z wyjątkiem pociągów kategorii ŁKA Sprinter). Połączenia POLREGIO docierają do atrakcyjnych
miejscowości z dobrą bazą noclegową, takich jak Giżycko, Ełk, Suwałki czy Zamość. Stała oferta POLREGIO
zapewnia atrakcyjnie cenowo podróże również do największych polskich miast, np. Krakowa, Wrocławia,
Poznania, Gdańska, Kielc czy Szczecina, a nawet za granicę, do Goerlitz, Berlina, Kowna czy Brześcia. Mini bilet
turystyczny w cenie 39,00 zł brutto honorowany jest tylko w pociągach REGIO.
Za tydzień rozpoczynają się ferie zimowe na Podlasiu. Zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania
ferii. Co prawda nasz region nie od razu kojarzy się z trasami narciarskimi, ale także tutaj amatorzy sportów
zimowych znajdą dla siebie ciekawe propozycje.
Najwięcej ofert jest w okolicach Suwałk:
- wyciąg „Dąbrówka” położony ok. 3 km od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Wigierskiego Parku
Narodowego, z 300-metrową trasą zjazdową, sztucznie dośnieżaną, ratrakowaną i oświetloną;
- ośrodek „Szelment” oferuje oświetlone, dośnieżane i ratrakowane trasy zjazdowe, wyciągi oraz przenośnik
taśmowy;
- trasy narciarskie w miejscowości Krzywe w Wigierskim Parku Narodowym do rekreacyjnego narciarstwa
biegowego o łącznej długości 8 km, z poprowadzonym śladem;
- kuligi – trasy w Płocicznie k/Suwałk i Gawrych Rudzie.
Dojazd do Suwałk pociągiem POLREGIO z Białegostoku – cena biletu normalnego wg oferty „Połączenie w dobrej
cenie” – cena biletu normalnego 14,50 zł (taryfa podstawowa 23,60 zł).

Uroki Puszczy Augustowskiej można podziwiać także zimową porą. Liczne szlaki piesze i rowerowe Puszczy
Augustowskiej zimą wydają się wręcz stworzone do uprawiania narciarstwa biegowego. Poza leśnymi ścieżkami,
na nartach można pobiegać również w mieście, na przykład na bulwarach przy amfiteatrze, również po
zapadnięciu zmroku, gdyż teren jest oświetlony.
Dojazd do Augustowa z Białegostoku pociągiem POLREGIO – polecamy ofertę „Połączenie w dobrej cenie” –
cena biletu normalnego 13,50 zł (taryfa podstawowa 22,00 zł).
Biebrzański Park Narodowy zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do FEROLANDII. W siedzibie
Parku, w Osowcu, we wtorki i czwartki od 22 do 31 stycznia br. organizowane będą spotkania z przyrodą w
krainie Feriolandii. Wstęp z opiekunem, po zgłoszeniu uczestnictwa mailowo. Dojazd do Osowca z Białegostoku
pociągiem POLREGIO – polecamy atrakcyjną ofertę „Ty i raz, dwa, trzy” dla małych grup podróżnych.
Na biegówkach przez Puszczę Białowieską. Okolice Hajnówki to idealne miejsce do uprawiania lekkich
sportów zimowych zalecanych wszystkim, bez względu na wiek czy kondycję. Szlaki piesze oplatające Puszczę
Białowieską zachęcają do spędzania czasu na nartach. Do Hajnówki można dotrzeć pociągiem POLREGIO z
Czeremchy lub bezpośrednim z Siedlec. Na przejazd polecamy ofertę „Ty i raz, dwa, trzy”.
Bilety POLREGIO można obecnie zakupić poprzez nowy, własny system sprzedaży przewoźnika pod adresem
polregio.pl oraz aplikację mobilną POLREGIO ( na Androida i IOS), biletomatach, kasach biletowych i u
obsługi pociągów. Kasy biletowe POLREGIO są jedynymi w kraju, w których można zakupić bilety na
przejazdy pociągami wszystkich pasażerskich przewoźników kolejowych w Polsce wykonujących
regularne przewozy.
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