BILETY NA POŁĄCZENIA KOLEJOWE W ROSJI

Dla wygody naszych Klientów wprowadziliśmy ofertę dotychczas niedostępnych biletów kolejowych
w relacjach wewnątrz Rosji.
Szczególnie polecamy zakup biletów na ultraszybki i nowoczesny pociąg relacji Moskwa - Sankt
Petersburg. Każdy z ośmiu pociągów liczy dziesięć wagonów dwóch klas i zabiera 604 pasażerów.
Odporna na ekstremalne mrozy wersja na rynek rosyjski nosi nazwę Sapsan (sokół wędrowny).
Pociąg rozwija prędkość do 250 kilometrów na godzinę a trasę z Moskwy do Petersburga o długości
630 km pokonuje w 3 godziny i 45 minut. Pociąg kursuje 6 razy dziennie, raz dziennie jedzie
przedłużoną trasą do Nizhnego Nowgorodu.

Oferujemy bilety elektroniczne, które dostarczamy mailem, obecność w naszym biurze nie jest
konieczna do ich zakupu. Czas oczekiwania na wykup biletu – do 2 godzin. biletu elektronicznego
należy wymienić w punkcie wymiany na dowolnym dworcu kolejowym w Rosji. Poniżej przedstawiamy
orientacyjne ceny dla wybranych połączeń.

Relacja

Plackarta

Cupe

Miejsce siedzące

Moskwa Irkuck

od 650 do 870 zł

od 1250 do 1600 zł

-

Moskwa Nowosybirsk

od 420 do 645 zł

od 1120 do 1650 zł

Moskwa Sankt-Petersburg

od 150 do 200 zł

od 310 do 480 zł

od 100 do 460 zł (Sapsan)

550 – 650 zł przedział 3 os

-

Moskwa - Warszawa

www.tbalces.com

ZASADY OTRZYMYWANIA BILETÓW
NA PODSTAWIE POTWIERDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
KOLEJE ROSYJSKIE
Blankiet zamówienia (zwany biletem elektronicznym) nie stanowi dokumentu na przejazd.
W celu otrzymania biletu papierowego należy przedstawić wydruk biletu elektronicznego.
Bilet papierowy – na przejazd otrzymuje się po okazaniu dokumentu stwierdzającego
tożsamość, który został zapisany w bilecie elektronicznym. Wymiana biletu elektronicznego
na papierowy następuje jednocześnie dla wszystkich pasażerów, którzy są w nim wymienieni.
Częściowa zamiana lub częściowy zwrot nie jest możliwy.
Bilety na przejazd można otrzymać wyłącznie na terenie Federacji Rosyjskiej w kasach
biletowych „Koleje rosyjskie”, lub w specjalnych punktach rejestracji biletów elektronicznych
i w terminalach automatycznej rejestracji biletów, które znajdują się na wszystkich dworcach.
Uwaga! Przejazd dokonuje się na podstawie oryginału paszportu (nie kserokopii).
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