12.12.2014, Toruń

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW ARRIVA RP OD 14 GRUDNIA 2014 ROKU
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Cykliczny rozkład jazdy na linii 207 Toruń Główny – Grudziądz

Dzięki zakończeniu, trwającej od maja 2013 roku, modernizacji linii 207 na odcinku Chełmża – Grudziądz
możemy zaoferować podróżnym zupełnie nowy standard podróży. Po raz pierwszy w Polsce, na tego typu
linii, realizowany będzie cykliczny rozkład jazdy. Pociągi z Torunia Głównego w kierunku Grudziądza będą
odjeżdżać 35 minut po pełnej godzinie, a w drugą stronę z Grudziądza do Torunia 5 minut po pełnej
godzinie. (z dwoma minutowymi przesunięciami) W takim układzie Arriva uruchomi 10 par połączeń
dziennie. Teraz z Torunia Wschodniego do Grudziądza pojedziemy w 77 minut, w drugą stronę w 73 minuty.

Szybko i wygodnie z Bydgoszczy do Grudziądza

Wzrośnie liczba bezpośrednich połączeń z Grudziądza przez Laskowice Pomorskie do Bydgoszczy, których
będzie 9 i dodatkowo jedno połączenie z przesiadką. W drugą stronę połączeń będzie aż dwanaście, z czego
tylko dwa z przesiadką. Najkrótszy czas przejazdu z Grudziądza do Bydgoszczy Głównej wyniesie 69 minuty,
w drugą stronę będzie to 67 minut. Wybierając przejazd pociągiem trasę tą pokonamy o 30 – 40 minut
szybciej niż samochodem czy autobusem.

W relacjach z Torunia i Bydgoszczy do Grudziądza oraz z Bydgoszczy do Chełmży będzie możliwość zakupu
biletów jednorazowych przez telefon komórkowy w aplikacji SkyCash.

Krócej z Grudziądza do Brodnicy

W efekcie przeprowadzonego remontu torów pomiędzy miejscowościami Mełno a Nicwałd, skróci się czas
przejazdu z Grudziądza do Jabłonowa Pomorskiego i Brodnicy. Zwiększy się również liczba dogodnych
skomunikowań na stacji Jabłonowo Pomorskie z pociągami do i z Olsztyna.

Zachęcamy do zapoznania się z rozkładem jazdy pociągów Arriva RP na stronie www.arriva.pl
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