^

Odjazdy / Departures

9 VI – 31 VIII 2019

Głuchołazy Miasto

Aktualizacja wg stanu na 28 VI 2019

godzina peron
odjazdu tor
departure
time

platform
track

pociąg

godziny przyjazdów do stacji pośrednich

godzina przyjazdu do
stacji docelowej

train

arrivals at intermediate stops

arrival at destination (station)

9:50 I

PR - R
60602
jaby

18:15 I

PR - R
60834
jaby

1

Głuchołazy 9:54, Nowy Świętów 10:02, Nysa 10:17, Myśliczyn 10:28, Pakosławice 10:33,
Skoroszyce 10:40, Chróścina Nyska 10:44, Stary Grodków 10:49, Grodków Śląski 10:56, Lipowa
Śląska 11:04, Czeska Wieś 11:09, Olszanka 11:18, Brzeg 11:28, Oława 11:44, Święta Katarzyna 12:00,
Wrocław Brochów 12:04
Wrocław Główny 12:12

~ 67 + 20-21 VI, 15-16 VIII;

1

Głuchołazy 18:19, Nowy Świętów 18:26, Nysa 18:41 0 g, Kubice 18:55, Mańkowice 19:02, Jasienica
Dolna 19:09, Budziszowice 19:15, Łambinowice 19:22 0 j a b y, Sowin 19:30, Tułowice 19:38,
Szydłów 19:45, Komprachcice 19:57, Opole Chmielowice 20:02, Opole Zachodnie 20:07
Opole Główne 20:11
~ 67 + 20-21 VI, 15-16 VIII;

objaśnienia skrótów / abbreviations

PR - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
R - REGIO

www.polregio.pl

objaśnienia znaków / symbols
g - zastępcza komunikacja
autobusowa / rail replacement
bus service
j - tylko 2 klasa / 2nd class seats
only
a - wagon z miejscami dla osób na
wózkach - z windą/rampą / car
with seats for disabled
passengers - with a lift/ramp

objaśnienia znaków / symbols
b - wagon przystosowany do
przewozu rowerów - liczba
miejsc ograniczona / wagon
adopted to the transport of
bicycles – limited number of
places
y - klimatyzacja / air conditioning
0 - zmiana usług na trasie pociągu /
change services on the route
~ - terminy kursowania / days of
operation
+ - oraz / and also
6 - w soboty / Saturdays
7 - w niedziele / Sundays

Sprzedaż biletów krajowych w każdym pociągu, na zasadach
określonych przez danego przewoźnika. / Tickets for domestic
routes can be purchased on each train, consistent with the
terms specified by the carrier.
Za dane handlowe pociągów odpowiada przewoźnik. / Carriers
are responsible for commercial data of trains.
Numery telefonicznej informacji poszczególnych przewoźników:
/ Infoline numbers to individual carriers:
PR - 703 20 20 20 (24h) opłata 1.29 zł/min. połączenia,
realizator usługi: Progress Plus S.C. / 703 20 20 20 (24h)
charge of PLN 1.29 gross/min. of each call, service provider:
Progress Plus S.C.

www.portalpasazera.pl
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