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Bydgoszcz, 20.08.2015

KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEWOZWA NA LINII GRUDZIĄDZ – BYDGOSZCZ
WYGODNA, SZYBKA, KONKURENCYJNA KOLEJ

Arriva RP wykorzystując możliwość integracji połączeń na liniach spalinowych i zelektryfikowanych,
wprowadziła możliwość wygodnego i szybkiego podróżowania pomiędzy jednymi z najważniejszych
ośrodków miejskich w regionie.
W grudniu 2014 roku po zakończeniu prac torowych na linii kolejowej numer 208 na odcinku Grudziądz –
Laskowice Pomorskie, których przeprowadzenie zainicjowała Arriva RP we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa, zaproponowaliśmy podróżnym zupełnie nową jakość podróżowania
pomiędzy Bydgoszczą a Grudziądzem.

Rozkład jazdy i czas przejazdu
Liczba bezpośrednich połączeń z Grudziądza przez Laskowice Pomorskie do Bydgoszczy została zwiększona
do 10 paru dziennie. Z Bydgoszczy Głównej do Grudziądza przejechać możemy już w czasie 69 minut, co
sprawia że wybierając przejazd pociągiem w godzinach szczytu trasę tą pokonujemy szybciej niż
samochodem czy autobusem.
Konkurencyjna oferta cenowa
Wzrostowi liczby połączeń towarzyszy specjalna promocja cenowa 5-10-15. Kupując bilet do Pruszcza
Pomorskiego zapłacimy 5 zł, do Terespola Pomorskiego – 10 zł a do Grudziądza jedynie 15 zł. Oferta dotyczy
wszystkich stacji kolejowych położonych w Bydgoszczy, co ogranicza konieczność dojazdu do dworca
głównego.

Odbudowa potencjału pasażerskiego
Korzystny czas przejazdu, konkurencyjna oferta biletowa oraz regularne akcje promujące transport kolejowy
zaowocowały odbudową potencjału przewozowego i zdecydowanym wzrostem liczby podróżnych.
Liczba osób podróżujących tylko na odcinku Bydgoszcz – Grudziądz po wprowadzeniu nowej oferty
przewozowej w grudniu 2014 roku wzrosła ponad dwukrotnie. A odnosząc te dane do roku 2013 jest to
liczba trzykrotnie wyższa. Codziennie tylko w tej relacji podróżuje teraz blisko 150 osób, a z połączeń na
całej tej linii korzysta ponad 2 tysiące podróżnych.

Konkurencyjna kolej
Popularność połączenia Bydgoszcz - Grudziądz stanowi potwierdzenie faktu, że dobrze zorganizowana,
komfortowa, szybka i korzystna cenowo kolej jest realnie konkurencyjnym i chętnie wybieranym środkiem
transportu.
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