Železnice posilnili spoje, IC vlaky sú takmer vypredané
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BRATISLAVA 5. apríla (WEBNOVINY) - V IC vlakoch, ktoré z Bratislavy do Košíc odchádzajú
dnes popoludní, zostávajú voľné už len posledné miesta.
Na IC 511 Rysy s odchodom z hlavného mesta o 13:37 a príchodom do Košíc o 18:35 si
možno kúpiť lístok už len do druhej triedy, kde bolo vo štvrtok voľných ešte desať percent miest.
Prvá trieda bola vypredaná. Rovnako na 90 percent bola vo štvrtok obsadená aj druhá trieda v
IC 503 Gerlach (odchod z Bratislavy o 17:40, príchod do Košíc o 22:35), prvá trieda je už
vypredaná.
&quot;Čo sa týka rýchlikov (nepovinne miestenkových vlakov), odporúčame cestujúcim, aby si
zakúpili miestenky pre zabezpečenia miesta na sedenie,&quot; povedala agentúre SITA
hovorkyňa Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) Jana Grešnerová.
Väčšie šance majú cestujúci, ktorí sa chystajú na východ Slovenska v piatok. IC 501 Kriváň s
odchodom z Bratislavy o 5:52 a príchodom do Košíc o 10:55 bol vo štvrtok obsadený na 70
percent, rovnako aj IC 505 Tatran s odchodom z Bratislavy o 9:34 a s príchodom do Košíc o
14:35.
Stále sú voľné lístky aj na IC 511 Rysy (o 13:37 z Bratislavy, príchod o 18:35 do Košíc), kde je
v prvej triede predaných 70 percent a v druhej triede 80 percent lístkov. V IC 503 Gerlach
(odchod z Bratislavy o 17:40, príchod do Košíc o 22:35) je stále k dispozícii 30 percent voľných
miest.
ZSSK sa na nával cestujúcich pred veľkonočnými sviatkami pripravila. Posilnila osobnú
železničnú dopravu aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, Zr a Os. Oddnes do stredy
11. apríla je doprava posilnená o 46 mimoriadnych vlakov. Dnes vypravia päť mimoriadnych
vlakov, v piatok a v sobotu po deväť, v nedeľu štyri vlaky, v pondelok 14 vlakov, v utorok štyri
vlaky a v stredu jeden vlak.

1/1

