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Łódź, 25 kwietnia 2018r. 

Informacja prasowa 

Z ŁKA NA MAJÓWKĘ 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna wraz z partnerami – Parowozownią Skierniewice, Koleją Wąskotorową  
i Arboretum w Rogowie przygotowała na weekend majowy specjalne oferty turystyczne. 
Pasażerowie przewoźnika będą mogli skorzystać z tych atrakcji na promocyjnych warunkach. Pociągi 
ŁKA Sprinter będą kursowały na trasie Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia nie tylko w weekend, 
ale również 1 i 3 maja. Dla osób, które planują w majówkę intensywne podróże Spółka przygotowała 
także specjalną ofertę biletową. 

Z PAROWOZOWNI POWRÓT GRATIS 

5 maja Skierniewicka Parowozownia organizuje bezpłatny Dzień Otwarty. Zwiedzanie odbywa się 
indywidualnie, bądź w grupach oprowadzanych przez przewodnika (start o godz. 11:00, 12:00, 13:00  
i 14:00). Osoby, które wybiorą się do Parowozowi pociągami ŁKA będą mogły do domu wrócić 
bezpłatnie. Wystarczy, że w Muzeum otrzymają pieczęć na bilecie. Promocyjna oferta ŁKA będzie 
obowiązywała podczas wszystkich Dni Otwartych w Parowozowni, które w tym roku odbędą się 19.05, 
2.06, 7.07, 4.08, 1.09, 15-16.09, 6.10. 

Skierniewicka Parowozownia to pierwszy i największy w kraju prywatny zbiór taboru kolejowego  
z okresu historycznego. Obiekt liczy ponad 150 lat. Na jego terenie znajduje się ponad 100 zabytkowych 
pojazdów z lat 1850-1960.  

DLA PASAŻERÓW ŁKA TAŃSZY WSTĘP DO ARBORETUM 

W Rogowskim Arboretum wiosna w pełni. Zakwitły już magnolie, wiśnie, leszczynowce i wiele innych 
roślin. Zapraszamy do podziwiania tego wielobarwnego ogrodu, pełnego rzadkich drzew i krzewów. Na 
jego terenie znajduje się również Alpinarium, gdzie zobaczyć można ponad 900 gatunków roślin z gór 
całego świata.  

Pasażerowie ŁKA posiadający ważny danego dnia bilet kolejowy otrzymają zniżkę na wstęp do 
Arboretum: za bilet normalny zapłacą 7 zamiast 10 złotych, za bilet ulgowy 4 zamiast 6 złotych. Tańsze 
jest również zwiedzanie z przewodnikiem. Oferta obowiązuje do końca września. 

30% TANIEJ DO ROGOWA NA KOLEJ WĄSKOTOROWĄ 

Rogowska Kolej Wąskotorowa zaprasza na przejazdy zabytkowy taborem na trasie Rogów – Jeżów – 
Rogów. Pociągi wyjeżdżają z Rogowa o godzinie 10:35, 12:15, 13:55 i 15:45. Dodatkową atrakcją 
wycieczek jest ognisko i wystawa taboru wąskotorowego. Bilet normlany na przejazd kolejką kosztuje 
20 złotych. Od tego roku obowiązują ulgi ustawowe m.in. dla uczniów i studentów.  

Odwiedzający kolej wąskotorową mogą do i z Rogowa dojechać 30% taniej. Aby skorzystać z tej 
promocji należy pobrać voucher znajdujący się na stronie kolejrogowska.pl i okazać podczas zakupu 
biletów na przejazd pociągiem (tylko w kasie). Oferta obowiązuje we wszystkich pociągach ŁKA do 30 
września.  
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Łódzka Kolej Aglomeracyjna od 28 kwietnia zwiększy zestawienie pociągów ŁKA Sprinter, które cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem podróżnych. Pociągi, w których przewidywana jest zwiększona 
frekwencja będą kursowały w maksymalnym zestawieniu 3 ezt.  

Na okres majówki Spółka wydłużyła termin ważności Wspólnego Biletu Samorządowego. Bilet ten 
będzie ważny nie przez dobę jak obecnie, a przez 5 następujących po sobie dni. Będzie upoważniał do 
nieograniczonej liczby przejazdów pociągami ŁKA (z wyłączeniem ŁKA Sprinter). Koszt takiego biletu to 
38 zł. 

Szczegółowe informacje na temat powyższych ofert znajdują się na stronie internetowej 
www.lka.lodzkie.pl 

 


