
22933 22935 22937 22939

(2), (4), (6) (3), (7) (1)-(7)
codz. opr. (2) i (6) 

do 30.11 poza tym 
codz.

ze stacji

LUBLIN GŁÓWNY o 06:40 09:30 13:25 20:15

LUBLIN PÓŁNOCNY o 06:43 09:33 13:28 20:18

ŚWIDNIK MIASTO o 06:52 09:42 13:37 20:27

LUBLIN AIRPORT p 06:56 09:45 13:40 20:30

do stacji

Objaśnienia znaków przy numerach pociągów                                                                               
(A) - kursuje od poniedziałku do piątku                                                        
(B) - kursuje codziennie oprócz sobót                                                           
(C) - kursuje w soboty, niedziele i święta                                                    
(D) - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych                                                     
(E) - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni świątecznych                                                   
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) - kursuje w wybrane dni tygodnia                                                                                
(1-7) - kursuje codziennie                   

W pociągach REGIO istnieje ograniczona możliwość przewozu rowerów

Rozkład Jazdy Pociągów ważny od 8 listopada do 12 grudnia 2020 r.

LUBLIN GŁOWNY - LUBLIN AIRPORT

Nr pociągu

Nazwa pociągu

Termin kursowania



22940 22942 22946 22946 22948

(2), (4), (6) (3), (7)
(1)-(7)

do 6 XII
(1)-(7)

od 7 XII

codz. opr. (2) i (6) do 
30.11 poza tym 

codz.

ze stacji

LUBLIN AIRPORT o 09:30 11:42 14:55 15:32 22:49

ŚWIDNIK MIASTO o 09:33 11:45 14:58 15:35 22:52

LUBLIN PÓŁNOCNY o 09:41 11:53 15:07 15:44 23:00

LUBLIN GŁÓWNY p 09:45 11:57 15:10 15:47 23:04

do stacji

Objaśnienia znaków przy numerach pociągów                                                                               
(A) - kursuje od poniedziałku do piątku                                                        
(B) - kursuje codziennie oprócz sobót                                                           
(C) - kursuje w soboty, niedziele i święta                                                    
(D) - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych                                                     
(E) - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz dni świątecznych                                                   
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) - kursuje w wybrane dni tygodnia                                                                                
(1-7) - kursuje codziennie                   

W pociągach REGIO istnieje ograniczona możliwość przewozu rowerów

zmian do rozkładu jazdy pociągów w trakcie jego obowiązywania.

Rozkład zawiera tylko pociągi spółki POLREGIO.
POLREGIO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 

Nr pociągu
Nazwa pociągu

Termin kursowania

Rozkład Jazdy Pociągów ważny od 8 listopada do 12 grudnia 2020 r.

LUBLIN AIRPORT - LUBLIN GŁÓWNY


