
87340 88666 88662
KOTWICA

(E) CODZ. CODZ.

ze stacji

KOŁOBRZEG o 06:31 08:55 15:30
USTRONIE MORSKIE o 06:42 09:05 15:49
TYMIEŃ o 06:47 09:10 15:54
MIŁOGOSZCZ o 06:51 09:14 15:58
SŁOWIENKOWO o 06:54 09:17 16:00
BĘDZINO o 06:57 09:20 16:03
MŚCICE o 07:03 09:32 16:09
KOSZALIN p 07:11 09:41 16:17

do stacji POZNAŃ 
GŁÓWNY

88681 78341/0 88683
KOTWICA

(E)
od 8 XI

(E)
od 8 XI

CODZ.

ze stacji POZNAŃ 
GŁÓWNY

SŁUPSK

KOSZALIN o 07:29 12:39 17:20
MŚCICE o 07:36 12:47 17:27
BĘDZINO o 07:41 12:52 17:32
SŁOWIENKOWO o 07:44 12:56 17:35
MIŁOGOSZCZ o 07:47 12:58 17:38
TYMIEŃ o 07:51 13:02 17:42
USTRONIE MORSKIE o 07:56 13:08 17:47
KOŁOBRZEG p 08:08 13:20 17:59

do stacji

ZASTĘPCZY Rozkład Jazdy Pociągów ważny od 7 listopada 2021 r. do 11 grudnia 2021 r.
KOSZALIN - KOŁOBRZEG/MIELNO

Nr pociągu

Termin kursowania

ZASTĘPCZY Rozkład Jazdy Pociągów ważny od 7 listopada 2021 r. do 11 grudnia 2021 r.
MIELNO/KOŁOBRZEG - KOSZALIN

Nr pociągu

Termin kursowania

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  


