
 
 
 
 

 
 

Warszawa, 14 lipca 2017 r. 
 

Komunikat prasowy 
 

Razem w Polskę z PKP Intercity i POLREGIO! 
 
POLREGIO oraz PKP Intercity łączą swoje siły! Liderzy kolejowych przewozów pasażerskich 
przygotowali wspólną ofertę dla miłośników weekendowych podróży. Nowy bilet Razem  
w Polskę jest już dostępny w sprzedaży. Największą zaletą nowej oferty jest możliwość odbycia 
nieograniczonej liczby weekendowych przejazdów pociągami obu przewoźników. 
 
Poznaj Polskę w weekend! 
 

Sezon wakacyjny w pełni, a wraz z nim kolejne okazje do weekendowych wypadów za miasto. 
Najwięksi przewoźnicy, dalekobieżny – PKP Intercity oraz regionalny o zasięgu ogólnopolskim – 
POLREGIO, stworzyli wyjątkową propozycję. W ramach współpracy przygotowali wspólny bilet 
weekendowy Razem w Polskę, który od dziś jest dostępny w sprzedaży.   
 
Nowa oferta to znakomita zachęta do weekendowego poznawania kraju. Dzięki rozbudowanej 
siatce połączeń oferowanych przez POLREGIO i PKP Intercity na wspólnym bilecie weekendowym 
można np. odkryć uroki polsko-litewskiego pogranicza (Suwałki, Trakiszki), wybierając pociąg PKP 
Intercity z Wrocławia, Łodzi lub Warszawy do Białegostoku, a następnie skład POLREGIO do Suwałk 
czy poznać atrakcje turystyczne Roztocza, korzystając z nocnego pociągu TLK z Wrocławia  
przez Kraków do Rzeszowa z dogodną przesiadką na pociąg REGIO do Zamościa przez Bełżec  
i Zwierzyniec.  
 
– Połączenie ofert dwóch tak dużych przewoźników daje podróżnym spore możliwości, szczególnie  
w sezonie wakacyjnym. Mam nadzieję, że wspólny bilet weekendowy zachęci do turystycznego 
odkrywania uroków naszego kraju – mówi Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity. 
 
–  Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje – to nie tylko nasze nowe hasło, ale też faktyczny 
sposób działania POLREGIO. Stawiamy na integrację z innymi przewoźnikami. Nowa, stworzona 
wspólnie z PKP Intercity oferta to odpowiedź na potrzeby naszych pasażerów. Liczymy,  
że dzięki niej pozyskamy też nowych klientów – powiedział Krzysztof Zgorzelski, prezes POLREGIO.   
 
Weekendowa podróż już od 109 zł! 
 

Oferta umożliwia odbycie nieograniczonej liczby przejazdów od piątku od godz. 19:00 do 
poniedziałku do godz. 6:00. Bilet jest dostępny w dwóch wersjach. Opcja Razem w Polskę Standard 
za 109 zł obowiązuje w drugiej klasie pociągów TLK i IC oraz w pociągach uruchamianych przez 
POLREGIO. Natomiast z biletem Razem w Polskę Komfort za 189 zł można podróżować w wagonach 
drugiej klasy wszystkich krajowych pociągów PKP Intercity (EIP, EIC, IC i TLK) oraz POLREGIO (R, IR). 
Bilety są imienne, tak więc należy pamiętać o wpisaniu w sposób czytelny oraz trwały imienia  
i nazwiska podróżnego, a także numeru dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. 
Dokument ten trzeba okazać podczas kontroli wraz z biletem. Ofertę weekendową można kupić 
nawet 30 dni przed planowaną podróżą w kasach biletowych obu przewoźników.  
 



Szczegółowe informacje: 
         

        Biuro prasowe POLREGIO 
Michał Stilger 

        tel. 783 824 574 
        e-mail: rzecznik@p-r.com.pl    

 
 Biuro Prasowe PKP Intercity 

Anna Zakrzewska 
  tel. 505 554 384 

e-mail: rzecznik@intercity.pl  
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