Toruń, 27.08.2014

MODERNIZACJA LINII 207 NA ODCINKU CHEŁMŻA -GRUDZIĄDZ DOBIEGA KOŃCA
NOWA JAKOŚĆ PODRÓŻY POCIĄGAMI ARRIVA RP

I etap rewitalizacji linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Chełmża – Grudziądz
dobiega końca i już od 1-ego września linia ta odzyskuje przejezdność. Ostateczne zakończenie prac
modernizacyjnych planowane jest w listopadzie, jednak już teraz Arriva RP zaprasza podróżnych do
korzystania z możliwości bezpośredniej podróży koleją pomiędzy Toruniem i Grudziądzem w nowej
jakości.

Kończąca się inwestycja przekłada się na wymierne korzyści dla podróżnych: zwiększenie prędkości do
80 km/h, a w przyszłości do 100 km/h, skrócenie czasu przejazdu pociągów, poprawę komfortu podróży,
wyremontowane otoczenie stacji i przystanków.

Na początek wygodnego podróżowania przygotowaliśmy moc promocji, a to dopiero początek
wyjątkowych ofert dedykowanych dla osób korzystających z przejazdów na nowo otwartej linii 207.

Pierwszego dnia września przywitamy naszych klientów drobnymi upominkami i zestawem informacji
związanych z zakończeniem prac modernizacyjnych i korzyściami z niego wynikającymi.

Dla osób codziennie korzystających z przejazdów pociągami przygotowaliśmy wyjątkową ofertę
specjalną Miesięczny za złotówkę – każdy z podróżnych po zakupie trzech biletów miesięcznych od
września do listopada, otrzyma bilet miesięczny na grudzień ważny do końca roku 2014 w cenie
promocyjnej 1 zł

Zachęcamy również do wspólnego podróżowania weekendowego i sprawdzenia komfortu przejazdu
zmodernizowaną linią. W ofercie Razem taniej, przy zakupie biletu w taryfie normalnej w weekend
druga osoba otrzyma możliwość zakupu biletu w cenie specjalnej 1 zł.

Zapraszamy na pokłady pociągów spółki Arriva RP – nowa jakość podróży na linii 207!

Trwająca od maja 2012 roku inwestycja, wspófinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, objęła przebudowę czterdziestokilometrowego odcinka linii kolejowej nr 207 między
Chełmżą, a Grudziądzem oraz remonty i modernizację związanej z linią infrastruktury. Prace dotyczyły
m.in. wymiany nawierzchni torowej, przebudowy 38 przejazdów kolejowo – drogowych, modernizacji
10 peronów na stacjach i przystankach osobowych, wymiany rozjazdów na stacjach, instalacji nowych
urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
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