
 

Program przejazdu pociągu specjalnego 

„Majówka z parowozem” 

w dniu 1 maja 2018. 

Godzina 9:15 – Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce (wsiadanie 
tylko dla osób zainteresowanych zwiedzeniem Skansenu) 

Bilety zarezerwowane przez Internet będzie można odbierać od godziny 
9:15 przy głównym wejściu do Skansenu. Osoby wsiadające w Skansenie 
prosimy o wykupienie ulgowego biletu wstępu (4zł) na zwiedzanie 

ekspozycji. W celu sprawnego i szybkiego odbioru prosimy o podawanie 
numeru rezerwacji. Miejsca w pociągu można zajmować według upodobania, 

bez wskazania konkretnych miejsc – są dostępne . Uwaga! Parking przy 
Skansenie ma ograniczoną liczbę miejsc parkingowych (opłata za parking w 
ramach biletu wstępu do Skansenu). W razie problemów ze znalezieniem 

miejsca, polecamy pozostawić auto przy stacji PKP Chabówka około 400 m 
od Skansenu (parking bezpłatny) i tam wsiąść do pociągu retro.  

Na peronie w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce zostanie 
podstawiony skład pociągu złożony z parowozu OKz32-2 z 1934 roku, 
wagonów Bhixt z 1963 roku oraz wagonów Bi i C z lat 1920 - 1935.  

W składzie pociągu znajduje się wagon z przedziałem barowym, w którym 
można nabyć ciepłe i zimne napoje oraz przekąski. 

Godzina 10:00 – wyjazd pociągu retro ze Skansenu  

Godzina 10:30 – odjazd pociągu ze Stacji PKP Chabówka (wsiadanie dla 
osób nie zainteresowanych zwiedzaniem Skansenu) 

Osoby wsiadające na stacji PKP Chabówka prosimy o zgłoszenie się do 
pierwszego wagonu za lokomotywą (wagon bagażowy - barowy) po odbiór 

biletów. Przechodząc do wagonu w czasie jazdy prosimy zachować ostrożność 
i nie pozostawać na pomostach. 



W czasie jazdy wszystkie wagony odwiedzi także zespół artystyczny, który 
zapewni muzykę na żywo, a także wolontariusze z drobnymi upominkami od 
partnerów projektu. 

W drodze do Zakopanego zaplanowano 5-minutowe postoje techniczne na 
następujących stacjach: Raba Wyżna, Sieniawa, Poronin. W czasie postojów 
technicznych prosimy nie opuszczać pociągu.  

Podczas dłuższego postoju (ok. 30 minut) na stacji Nowy Targ dla jazdy w 
obu kierunkach będzie nabierana woda do parowozu. W trakcie przerwy 

wystąpi także zespół muzyczny, ponadto przed budynkiem stacyjnym 
będzie wydawany bezpłatny poczęstunek za okazaniem biletu. Możliwe 

też jest wejście do parowozu i obejrzenie miejsca pracy maszynisty. 

Planowy przyjazd do Zakopanego o godzinie 13:06. Podczas przerwy w 
Zakopanem zachęcamy do skorzystania z następujących atrakcji: 

 Zwiedzanie najważniejszych miejsc w Zakopanym z przewodnikami 
PTTK (zbiórka o 13:10 pod pierwszym wagonem) 

 Przejazd kolejką PKL na Gubałówkę (za okazaniem biletu z pociągu 
zniżka) 

 Wizytę w Aquaparku Antałówka obok dworca kolejowego (ul. 
Jagiellońska 31, na lewo od dworca kolejowego) 

 Zwiedzanie indywidualne 

W trakcie przerwy w Zakopanem skład wykona dodatkowy przejazd do 
Białego Dunajca i z powrotem. Odjazd z Zakopanego o godzinie 14:00, odjazd 
z Białego Dunajca o godzinie 14:50. Przyjazd składu do Zakopanego o 15:02. 

Godzina 15:56 – odjazd z Zakopanego w drogę powrotną. Na trasie do 
Chabówki skład zatrzyma się na kilkuminutowe postoje techniczne na 
stacjach: Biały Dunajec (ok 15 minut), Nowy Targ (ok. 30 minut – nabór 
wody), Sieniawa, Raba Wyżna (po 3 minuty). 

Planowy przyjazd do Chabówki i zakończenie przejazdu o godzinie 
18:00 w Chabówce – Stacji, 18:15 w Chabówce – Skansen. 
 

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. 

 

 


