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Lengyelország

„Magyar, lengyel – két jó barát...”
Lengyelországba nemcsak Krakkó és környéke – a szomorú emlékű Auschwitz (mai nevén Oświęcim), Wieliczka
sóbányája és Zakopane – miatt érdemes ellátogatni. A főváros, Varsó, és a német örökség miatt is érdekes Gdańsk,
Wrocław és Poznań számos történelmi emlékkel várja az utazókat – ahogy Kopernikusz városa, Toruń vagy a Fekete
Madonnáról híres Częstochowa is. A természet kincseit keresve a Mazuri-tóvidéken és a Balti-tenger partján is
felejthetetlen élményekkel gazdagodhatunk.
Budapestről Varsó, Krakkó és Katowice nappal és éjszaka is elérhető, a nappali vonatok pedig Lengyelország keleti
régióiba is közvetlen utazási lehetőséget kínálnak. Egy további éjszakai járattal az ország nyugati részén lévő
Wrocław és Zielona Góra is felkereshető, Zakopanéba pedig krakkói átszállással juthatunk el.
A nemzetközi menetrendek pdf formátumban itt érhetők el [1].
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[2]
A térkép pdf formátumban is letölthető. [3]

Menetjegyek és árak
START Europa [4] PL
Korlátozott számban valamennyi, a nemzetközi díjszabásban lévő magyar és lengyel állomás között, vonathoz kötött,
nem visszaváltható.
Árak Budapestről 2. osztályon
Krakkó, Katowice, Wrocław - 20 €-tól
Varsó, Zakopane, Poznań 27 €-tól
Gdańsk 34 €-tól
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Gyerekjegyek minden utazásra féláron (START Europa menetjeggyel utazó felnőttenként legfeljebb 3 gyerek
6-15 éves kor között)
Az 1. osztályon vagy más útvonalakon érvényes árakról kérjük, érdeklődjön elérhetőségeink [5] bármelyikén
Tovább a jegyvásárlásra [6]

START Night Promo
Az éjszakai járatrokra Budapestről:
Ülőkocsi

Fekvőhelyes kocsi
6 ágyas
4 ágyas
fülkében
fülkében

Katowice,
14,90 €-tól
29,90 €-tól
34,90 €-tól
Krakkó
Varsó
19,90 €-tól
34,90 €-tól
39,90 €-tól
Wrocław
19,90 €-tól
39,90 €-tól
49,90 €-tól
Zielona Góra
29,90 €-tól
49,90 €-tól
59,50 €-tól
Felhasználási feltételek Érvényességi idő
Vonathoz kötöttség
Kocsiosztály
Magasabb kocsiosztály igénybevétele
Útmegszakítás
Visszaváltás
Gyerekkedvezmény
Kutyaszállítás
Helybiztosítás, felárak
Megvásárolható

3 ágyas
fülkében
(Triple)
44,90 €-tól

Hálókocsi
2 ágyas
fülkében
(Double)
64,90 €-tól

1 ágyas
fülkében
(Single)
104,90 €-tól

49,90 €-tól
69,90 €-tól
109,90 €-tól
59,90 €-tól
79,90 €-tól
119,90 €-tól
69,90 €-tól
89,90 €-tól
129,90 €-tól
a jegyen szereplő nap
a jegyen feltüntetett vonatra
a jegyen feltüntetett komfortkategóriában
csak azonos komfortkategórián (fekvő/háló)
belül
nem lehetséges
nem lehetséges
nincs
nem lehetséges
az ajánlat tartalmazza
MÁV-START és GySEV pénztárak [7],
internetes felület [8]

Felárak az éjszakai járatra
Normál menetjegyek és Interrail bérletek mellé, személyenként és irányonként:
Ülőkocsi
Fekvőhelyes kocsi
6 ágyas
4 ágyas
3 ágyas
fülkében
fülkében
fülkében
(Triple)
Katowice,
3,00 €
13,40 €
20,00 €
23,00 €
Krakkó
Varsó
3,00 €
17,00 €
23,00 €
32,00 €
Wrocław,
5,00 €
20,00 €
30,00 €
40,00 €
Zielona Góra

Hálókocsi
2 ágyas
fülkében
(Double)
33,00 €

1 ágyas
fülkében
(Single)
70,00 €

44,00 €
60,00 €

83,00 €
100,00 €

Interrail [9]
Amennyiben körutazást szeretne tenni Lengyelországban, vagy az ország egy régiójának összes látványosságát
szeretné felfedezni, az Interrail bérlettel kedvező áron teheti ezt meg.
Felnőtt bérletek 159 €-tól, ifjúsági bérletek 51 €-tól
Az Interrail bérleteket elfogadó vasúttársaságok listáját az alábbi oldalon találhatja meg:
https://www.interrail.eu/en/plan-your-trip/trains-europe/trains-country/trains-poland [10]
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Az oda-, illetve a visszautazáshoz a Lengyelországon kívüli szakaszra nemzetközi menetjeggyel vagy az érintett
országokra érvényes Interrail bérletekkel kell rendelkezni.

Hasznos linkek
A Lengyel Vasút (PKP Intercity) honlapja [11]
Turisztikai információk Lengyelországról [12]

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/lengyelorszag
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