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"Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku-

Kamiennej informuje, że w okresie wakacyjnym od 25 czerwca do 28 sierpnia w s  oboty

niedziele i w święto15 sierpni  a z Kielc do Sandomierza uruchamia połączenie kolejowe.

Pociąg wyruszy z Kielc o godzinie 7:10, by do Sandomierza dotrzeć na 9:41. Będzie

zatrzymywał się w Zagnańsku, Łącznej, Suchedniowie, Skarżysku-Kamiennej, Wąchocku,

Starachowicach  i  Starachowicach  Wschodnich,  Brodach  Iłżeckich,  Kunowie,  Ostrowcu

Świętokrzyskim,  Ćmielowie,  Jakubowicach  i  Dwikozach.  Powrotny  pociąg  odjedzie  z

Sandomierza o godz. 16:55 by do Kielc dotrzeć na 19:00. Poniżej rozkład jazdy pociagu.

Pociąg do Sandomierza będzie jechał 2 godz i 30 minut, a z powrotem tylko 2 godz.

Różnica  wynika  z  możliwości  przepustowej  linii  nr  25  i  konieczności  przejazdu  tylko

jednym zmodernizowanym torem. 

Pasażerowie  podróż  będą  mogli  odbyć  nowoczesnym  pojazdem  Acatus  Plus

wyposażonym w 155 komfortowych miejsc siedzących i 15 dodatkowych (uchylnych) oraz

w pełni dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (winda, wydzielone miejsca

do bezpiecznego podróżowania). Ponadto, w przestrzeni pojazdu wydzielone są miejsca

do przewożenia rowerów oraz dużych bagaży. Udogodnieniem dla pasażerów jest również

KIELCE – SANDOMIERZ – KIELCE
20710/1 Numer pociągu 20730/1

o. 07:10 KIELCE p. 19:00
o. 07:23 Zagnańsk o. 18:46
o. 07:32 Łączna o. 18:37
o. 07:38 Suchedniów o. 18:30
p. 07:47 Skarżysko Kamienna o. 18:22
o. 07:49 Skarżysko Kamienna p. 18:20
p. 08:00 Wąchock o. 18:10
o. 08:05 Wąchock p. 18:09
o. 08:09 Starachowice o. 18:05
o. 08:12 Starachowice Wschodnie o. 18:03
o. 08:21 Brody Iłżeckie o. 17:54
o. 08:29 Kunów o. 17:46
o. 08:36 Ostrowiec Świętokrzyski o. 17:40
o. 08:48 Ćmielów o. 17:29

09:03 Jakubowice 17:16
o. 09:28 Dwikozy o. 17:03
p. 09:41 SANDOMIERZ o. 16:55



m.in.  system  informacji  pasażerskiej,  klimatyzacja  w  całym  pojeździe,  gniazdka

elektryczne  przy  fotelach,  możliwość  korzystania  z  bezpłatnego  bezprzewodowego

internetu,  czy  też  zakupu  biletu  w  automacie  biletowym.  Toalety  w  pojeździe

są przestronne i  umożliwiają  swobodne korzystanie przez osoby ograniczone ruchowo

oraz mają składane stoliki do przewijania niemowląt i dzieci.

Zapewniamy również bardzo atrakcyjną cenę za połączenie, ponieważ rozszerzamy

zakres  obowiązywania  oferty  specjalnej  "Bilet  Świętokrzyski"  o  odcinek  Ostrowiec

Świętokrzyski – Sandomierz. Bilet z Kielc do Sandomierza ma kosztować tylko 15,00 zł

za pokonanie ponad 140 km. Będzie więc to około 40% zniżka od cen wynikających  

z  Taryfy  Przewozowej  (TPR).  Tak więc  w komfortowych warunkach zwiedzimy połowę

województwa Świetokrzyskiego!

Liczymy  się  z  dużym  zainteresowaniem  ofertą,  dlatego  w  przypadku  dużej

frekwencji  jesteśmy  przygotowani  na  zmianę  pojazdu  np.  na  nieco  większy  ED72A

posiadający aż 220 miejsc siedzacych i 372 stojące.

W ramach współpracy z samorządem miasta Sandomierz nasi podróżni będą mieli

równiez możliwość wstępu na bramę opatowską bez opłat. Ponadto ze względu na dużą

odległość  dworca  kolejowego  w  Sandomierzu  od  rynku  trwają  rozmowy  w  celu

uruchomienia specjalnego autobusu dowożącego do centrum pasażerów pociągu.  

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka sie z dużym zainteresowaniem oraz będzie

ciekawą propozycją aktywnego spedzenia weekendu. Zapraszamy serdecznie do podróży

przez województwo Świętokrzyskie, nie tylko do Sandomierza ale także do wielu innych

miejsc na trasie pociągu takich jak: Wąchock, Ostrowiec Św., Starachowice.


