Program przejazdu pociągu specjalnego
„Parowozem do Gorlic i Biecza”
w dniu 3 maja 2017.
Godzina 8:45 – Stacja Nowy Sącz
Skład pociągu zestawiony z parowozu Ty42-107 z 1946 roku oraz wagonów
typu Bi z lat 1925-1930, C z 1920 roku oraz Bhuxz z 1939 roku zostanie
podstawiony na peronie I.
Przy wyjściu z budynku zostanie rozłożone stoisko promocyjne na którym w
godzinach 8:30 - 9:10 będzie możliwy odbiór biletów i materiałów
informacyjnych. W celu sprawnego odbioru biletów prosimy o podawanie
numeru rezerwacji! Miejsca w wagonach można zajmować dowolnie, według
upodobania (są dostępne różne typy zabytkowych wagonów).
Zapraszamy do zwiedzania wystawy Skarby Małopolski 2016 – „Po kolei
od kolei czyli Galicyjska Kolej Transwersalna”. w holu dworca kolejowego.
Przed odjazdem pociągu na peronie sądeckiej stacji wystąpi zespół
muzyczny. Zespół wsiądzie do pociągu i przez cały dzień będzie towarzyszył
uczestnikom przejazdu podczas postojów i w czasie jazdy.
Od godziny 8:30 zostanie udostępniona do zwiedzania z przewodnikiem Izba
Tradycji Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego na końcu peronu I (w kierunku
Krynicy).
Godzina 9:18 – odjazd pociągu ze stacji Nowy Sącz
W czasie jazdy pociąg zatrzyma się na stacjach:
Kamionka Wielka – 7 minut (postój techniczny, krzyżowanie)
Ptaszkowa – 5 minut (postój techniczny)
Grybów – 20 minut (występ zespołu muzycznego na peronie, możliwość
wejścia do parowozu)

Stróże – 5 minut (postój techniczny)
Gorlice Zagórzany – 40 minut – podczas postoju będzie wydawany ciepły
poczęstunek za okazaniem biletu, w tym czasie lokomotywa zostanie
przestawiona na drugą stronę składu.
Godzina 12:07 – przyjazd do stacji Gorlice – po przyjeździe zapraszamy
osoby zainteresowane do udziału w atrakcjach z okazji Dni Gorlic na rynku
(około 800m). Powrót pociągiem z Gorlic o godzinie 16:30.

Źródło: Mapy Google
O godz. 13.00 na gorlickim rynku wystąpi VLADYSLAV SENDECKI i
EUROPEAN BLUE NOTE QUARTET. Przewidziane są także liczne atrakcje
dodatkowe – m.in. wesołe miasteczko, jarmark produktów regionalnych.
Osoby zainteresowane jazdą do Biecza prosimy o pozostanie w pociągu.
Na dalszy przejazd należy wykupić bilet dodatkowy w cenie 10 zł (za
okazaniem biletu z Nowego Sącza) w relacji Gorlice – Biecz – Gorlice. Bilety
sprzedawać będzie obsługa pociągu w każdym wagonie.
Odjazd do Biecza o godzinie 12:35. Planowy przyjazd do Biecza o
godzinie 12:52. Po przyjeździe Burmistrz Biecza zaprasza do zwiedzania
atrakcji miasta oraz do udziału w atrakcjach z okazji Święta Konstytucji 3
Maja. Rynek miasta znajduje się w odległości około 700m od stacji kolejowej,
dojście pieszo zajmuje około 10 minut. Informacje turystyczne będą dostępne
u obsługi pociągu w pierwszym wagonie. Za okazaniem biletu z pociągu retro
przewidziane są zniżkowe bilety na wstęp do atrakcji m.in. Muzeum Dom z
Basztą, Kromerówka, Wieża Ratuszowa, Turma, Baszta Kowalska.

Źródło: Mapy Google
Szczegóły oferty turystycznej Biecza dla pasażerów pociągu:
http://www.biecz.pl/asp/pliki/pit_pliki/oferta_turystyczna_na_pociagi_2017
.pdf
Odjazd w drogę powrotną z Biecza o godzinie 15:30.
Przyjazd do Gorlic o godzinie 15:52.
Odjazd z Gorlic o godzinie 16:30. W drodze powrotnej do Nowego Sącza
postoje techniczne na stacjach: Gorlice Zagórzany (10 minut), Stróże,
Grybów, Ptaszkowa (po 5 minut).
Planowy przyjazd i zakończenie imprezy na stacji Nowy Sącz o godzinie
18:22.
Uwagi organizacyjne
W czasie jazdy prosimy zachować ostrożność podczas przebywania przy
otwartych oknach, jednocześnie przypominamy że w pociągu obowiązuje
zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu w przedziałach
i przedsionkach składu. Prosimy również o stosowanie się do poleceń obsługi
pociągu. W razie pytań i wątpliwości co do programu służymy pomocą pod
numerem
telefonu
kontaktowego
516-600-333,
adresem
e-mail
kontakt@nsmk.pl oraz osobiście w czasie jazdy w pociągu.
Projekt „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” jest realizowany przez
Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z
turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.
Partnerem strategicznym wydarzenia jest PKP CARGO.

