
80990 88328 88234

(1)-(7) (1)-(7) (1)-(7)

ze stacji SŁUPSK SŁUPSK

SZCZECINEK o 06:15 15:48 18:34
CZARNOBÓR o 06:22 15:55 18:41
ŻÓŁTNICA o 06:26 15:59 18:45
CZARNE o 06:36 16:09 18:55
DOMISŁAW o 06:42 16:15 19:01
BIŃCZE o 06:49 16:22 19:08
BISKUPNICA o 06:55 16:28 19:14
CZŁUCHÓW o 07:05 16:38 19:24
BRZEŹNO CZŁUCHOWSKIE o 07:11 16:44 19:30
CHOJNICE p 07:21 16:53 19:40

do stacji

80981 88273 80987

(1)-(7) (1)-(7) (1)-(7)

ze stacji

CHOJNICE o 05:00 15:56 18:45
BRZEŹNO CZŁUCHOWSKIE o 05:07 16:03 18:52
CZŁUCHÓW o 05:14 16:09 18:59
BISKUPNICA o 05:24 16:19 19:09
BIŃCZE o 05:30 16:25 19:14
DOMISŁAW o 05:36 16:31 19:21
CZARNE o 05:43 16:38 19:28
ŻÓŁTNICA o 05:51 16:46 19:36
CZARNOBÓR o 05:55 16:50 19:39
SZCZECINEK p 06:03 16:57 19:48

do stacji SŁUPSK

Nr pociągu

Termin kursowania

ZASTĘPCZY Rozkład Jazdy Pociągów ważny od 13 czerwca 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r.
SZCZECINEK - CHOJNICE

Nr pociągu

Termin kursowania

ZASTĘPCZY Rozkład Jazdy Pociągów ważny od 13 czerwca 2021 r. do 28 sierpnia 2021 r.
CHOJNICE - SZCZECINEK

| - pociąg nie zatrzymuję się na stacji       < -  pociąg jedzie inną trasą   --> - połączenie bezpośrednie (bez przesiadki)    o - godzina odjazdu   p - godzina przyjazdu  

LEGENDA: 
(1), (2) , (3) ...(7) - kolejne dni tygodnia, gdzie (1) oznacza poniedziałek, (2) wtorek itd. 
(B) - kursuje oprócz sobót    (C) - kursuje w soboty, niedziele i święta  (D) - kursuje w dni robocze  (E) - od poniedziałki do soboty oprócz świąt 
| - pociąg nie zatrzymuję się na stacji       < -  pociąg jedzie inną trasą   --> - połączenie bezpośrednie (bez przesiadki)    o - godzina odjazdu   p - godzina przyjazdu  

LEGENDA: 
(1), (2) , (3) ...(7) - kolejne dni tygodnia, gdzie (1) oznacza poniedziałek, (2) wtorek itd. 
(B) - kursuje oprócz sobót    (C) - kursuje w soboty, niedziele i święta  (D) - kursuje w dni robocze  (E) - od poniedziałki do soboty oprócz świąt 
| - pociąg nie zatrzymuję się na stacji       < -  pociąg jedzie inną trasą   --> - połączenie bezpośrednie (bez przesiadki)    o - godzina odjazdu   p - godzina przyjazdu  


