
Program przejazdu pociągu specjalnego 
„Wakacyjny pociąg retro - Transwersalny” 27 sierpnia 2017

Godzina 9:45 – Stacja Nowy Sącz

Skład  pociągu  zestawiony  z  lokomotywy  SM42-1006  z  1978  roku  oraz
wagonów typu Bhixt z 1963 roku zostanie podstawiony na peronie 1 stacji
Nowy Sącz.

Na peronie przy pociągu zostanie ustawione stoisko promocyjne na którym
będzie  można odebrać  zarezerwowane bilety  na podstawie  dokumentu na
nazwisko  osoby  rezerwującej.  Prosimy  w  miarę  możliwości  o  podawanie
numeru rezerwacji – ułatwi to wydawanie biletów.

Miejsca w wagonach nie są numerowane i można je zajmować dowolnie.

Od godziny 9:45 zostanie udostępniona do zwiedzania z przewodnikiem Izba
Tradycji  Kolejarzy Węzła Nowosądeckiego na końcu peronu I  (w kierunku
Krynicy). Chęć zwiedzania prosimy zgłaszać na stoisku informacyjnym.

Dla pasażerów pociągu retro będzie udostępniona do zwiedzania wystawa
Skarby  Małopolski  –  „Po  kolei  od  kolei  czyli  Galicyjska  Kolej
Transwersalna” w pomieszczeniu obok głównego holu dworca Nowy Sącz.

Godzina 10:15 – odjazd pociągu ze stacji Nowy Sącz

Informujemy,  że  do pociągu można wsiąść  także na przystanku Nowy
Sącz Miasto o godzinie 10:21, a bilety odebrać u obsługi pociągu.

W  czasie  jazdy  będą  rozdawane  materiały  informacyjne  oraz  drobne
upominki przekazane przez Partnerów projektu.

Podczas  jazdy  zachęcamy do  skorzystania  z  oferty  wagonu barowego (za
lokomotywą) – ciepłe oraz zimne napoje i przekąski w przystępnych cenach.



Pasażerowie pociągu otrzymają  bezpłatny poczęstunek w ramach biletu –
kanapki  z  produktami  regionalnymi będą rozdawane w pociągu za  stacją
Dobra k. Limanowej.

W  drodze  do  Chabówki  skład  zatrzyma  się  na  1-minutowe  postoje  na
stacjach Nowy Sącz Miasto, Męcina, Limanowa (postój 10 minut), Tymbark,
Dobra, Kasina Wielka, Mszana Dolna*, Rabka Zdrój.

Przyjazd do Chabówki o godzinie 13:20.

*)  Osoby  zainteresowane  krótszym  wariantem  wycieczki  informujemy  o
możliwości  przesiadki  w  Mszanie  Dolnej  do  autobusu  PKS  Limanowa
jadącego  do  Nowego  Sącza.  Wycieczka  kończy  się  w  tym  przypadku  w
Nowym  Sączu  około  16:00.  Autobus  odjeżdża  z  dworca  autobusowego  w
Mszanie  o  godzinie  14:20.  Chęć  przesiadki  prosimy  zgłaszać  obsłudze
pociągu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Rekomendujemy następujące warianty wycieczki:

1. ZWIEDZANIE SKANSENU  -  przejazd  na  pełnej  trasie  Nowy  Sącz  –
Chabówka – Nowy Sącz, po przyjeździe do Chabówki można udać się
na zwiedzanie  Skansenu Taboru Kolejowego (około  300 m od stacji
kolejowej,  po wyjściu ze stacji  należy skierować się główną drogą w
prawo, a następnie pod wiaduktem ponownie w prawo). Za okazaniem
biletu z pociągu retro wstęp do Skansenu w cenie promocyjnej dla
dorosłych  (4  zł),  dla  dzieci  bezpłatnie.  Na  terenie  Skansenu
odbywają się dodatkowe wydarzenia pod hasłem „Lato pod parą”. Obok
stacji kolejowej w Chabówce (w połowie drogi do Skansenu) znajduje
się restauracja i pizzeria.
Łączny czas pobytu w Chabówce: 3 godziny.
Odjazd pociągu powrotnego ze stacji Chabówka o godzinie 16:20

2. WYCIECZKA Z PAROWOZEM - Przejazd na pełnej trasie Nowy Sącz –
Chabówka  –  Nowy  Sącz,  po  przyjeździe  do  Chabówki  na  stacji
kolejowej  należy  zaczekać do  godziny  14:05  i przesiąść  się  do
pociągu  retro  relacji  Chabówka  –  Kasina  Wielka  z  parowozem
OKz32-2 z 1934 roku. Do pociągu można wsiąść także w
Skansenie (około 300 m od stacji kolejowej, po wyjściu ze stacji należy
skierować  się  główną  drogą  w  prawo,  a  następnie  pod  wiaduktem
ponownie w prawo). Odjazd pociągu z parowozem ze stacji w Chabówce
o  godzinie  14:05,  ze  Skansenu  o  14:00.  Na  przejazd  pociągiem  z
parowozem  należy  zakupić  u  obsługi  pociągu  bilet  w  cenie  20  zł.
Przyjazd do Kasiny Wielkiej o godzinie 15:04. Po przyjeździe do Kasiny
Wielkiej  można  skorzystać  z  przejazdu  kolejką  krzesełkową
(bezpośrednio obok stacji kolejowej) na Śnieżnicę (1007 m. n.p.m) z
której  przy  dobrej  pogodzie  widać  panoramę  Krakowa.  Przy  dolnej
stacji  kolejki  krzesełkowej  znajduje  się  restauracja.  Ponadto,  na
szczycie Śnieżnicy znajduje się punkt gastronomiczny. Dla pasażerów
pociągu retro obowiązują promocyjne ceny – przejazd kolejką



krzesełkową w obie strony 12 zł, a także dania z menu retro w 
cenie 12 zł.
Łączny czas pobytu w Kasinie: 2,5 godziny.
Odjazd z Kasiny Wielkiej o godzinie 17:30 pociągiem powrotnym 
relacji Chabówka – Kasina – Nowy Sącz.
Więcej informacji na temat atrakcji w Kasinie Wielkiej:
www.kasinaski.pl

3. POPOŁUDNIE NA ŚNIEŻNICY - Przejazd na trasie Nowy Sącz – Kasina
Wielka – Nowy Sącz. Z pociągu należy wysiąść na stacji w Kasinie o
godzinie 12:15. Po przyjeździe można skorzystać z przejazdu kolejką
krzesełkową (bezpośrednio obok stacji kolejowej) na  Śnieżnicę (1007
m. n.p.m)  z  której  przy  dobrej  pogodzie  widać  panoramę Krakowa.
Przy  dolnej  stacji  kolejki  krzesełkowej  znajduje  się  restauracja.
Ponadto, na szczycie Śnieżnicy znajduje się punkt gastronomiczny. Dla
pasażerów pociągu retro obowiązują promocyjne ceny  – przejazd
kolejką krzesełkową w obie strony 12 zł, a także dania z menu retro w
cenie 12 zł.
Łączny czas pobytu w Kasinie 5 godzin.
Odjazd w drogę powrotną z Kasiny Wielkiej o godzinie 17:30 
pociągiem powrotnym relacji Chabówka – Kasina – Nowy Sącz.
Więcej informacji na temat atrakcji w Kasinie Wielkiej: 
www.kasinaski.pl

4. WIZYTA W RABCE  - przejazd na trasie Nowy Sącz – Rabka Zdrój –
Nowy Sącz. Z pociągu należy wysiąść o godzinie 13:15 na stacji Rabka
Zdrój. Przystanek jest położony w centrum miejscowości.  Plan miasta
do pobrania TUTAJ
Polecamy  odwiedzenie  licznych  atrakcji  uzdrowiska  –  m.in.  Park
Zdrojowy, Park Rozrywki Rabkoland, Tężnia Solankowa i Pijalnia Wód
Mineralnych, Pomnik św. Mikołaja. Odjazd w drogę powrotną do
Nowego Sącza ze stacji Rabka-Zdrój o godzinie 16:23.
Czas pobytu w Rabce-Zdroju: 3 godziny.
Więcej informacji na temat atrakcji w Rabce-Zdroju: www.it.rabka.pl

Ponadto, osobom wysiadającym z pociągu na stacjach pośrednich 
polecamy skorzystanie z atrakcji:

Męcina – szlaki turystyki pieszej.

Limanowa – wizyta w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, spacer na
Miejską Górę, szlaki turystyki pieszej.

Dobra – szlaki turystyki pieszej Beskidu Wyspowego.

http://www.kasinaski.pl/
http://www.it.rabka.pl/
http://it.rabka.pl/images/plan%20centrum.png
http://it.rabka.pl/images/plan%20centrum.png
http://www.kasinaski.pl/


Kasina Wielka – kolejka krzesełkowa na Śnieżnicę (1007 m n.p.m.), miejsca
piknikowe  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  stacji  kolejowej,  zaplecze
turystyczne i gastronomiczne „Śnieżnica”.

Rabka Zdrój – liczne atrakcje uzdrowiska, park rozrywki Rabkoland, 
Park Zdrojowy, Pomnik św. Mikołaja na placu przed dworcem.

Szczegółowe informacje o atrakcjach i ulotki informacyjne będą dostępne w
pociągu.

W drodze powrotnej do Nowego Sącza skład zatrzyma się na stacjach Rabka
Zdrój  Mszana  Dolna  (postój  15  minut  i  mijanka  z  pociągiem  retro  z
parowozem wracającym z Kasiny Wielkiej, podczas postoju można skorzystać
z  cukierni  i  lodziarni  znajdującej  się  obok  budynku  dworcowego)  Kasina
Wielka, Dobra, Tymbark, Limanowa (postój 10 minut), Męcina, Nowy Sącz
Miasto. Podróż zakończy się o godzinie 19:45 na stacji Nowy Sącz.

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.


