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1. Jesteś studentem i jeździsz autokarem? Sprawdź jakie zniżki Ci przysługują.
Studiowanie to idealny okres na podróżowanie. Dużo wolnego czasu, wielki zapał do działania, a
przede wszystkim... zniżki studenckie! To właśnie one motywują wiele osób studiujących do
podejmowania decyzji o podróżowaniu. Jeżeli również nie ukończyliście jeszcze dwudziestego
szóstego roku życia i posiadacie ważną legitymację studencką, koniecznie zaplanujcie podróż
autokarem, która wyniesie Was o wiele mniej niż w przypadku osób pracujących czy nawet dzieci.
Studenci studiów dziennych, wieczorowych oraz zaocznych mogą uzyskać nawet 51 procent ulgi na
przejazdy komunikacją autobusową. Sytuacja ta odnosi się jednak wyłącznie do biletów
miesięcznych. Jest to doskonała opcja dojazdu dla osób, które mieszkają i studiują w innym, jednak
niewiele od siebie oddalonym mieście. W ten sposób mogą sobie pozwolić na codzienne dojazdy w
wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Warto również dodać, że studentom odznaczającym się stopniem
niepełnosprawności przysługuje zniżka 78 procent podczas zakupu biletów jednorazowych, jak
również miesięcznych dotyczących przejazdów PKS. Zniżkę otrzyma także opiekun osoby
niepełnosprawnej, jednak wyłącznie przy zakupie biletów jednorazowych.
W przypadku pojedynczych przejazdów większość przewoźników autobusowych wprowadza ulgi
handlowe dla studentów w wysokości ok 20-30%.
Wysokie zniżki motywują do poruszania się komunikacją autobusową na terenie całego kraju zarówno podczas dojazdów na uczelnię, jak również w celach typowo rekreacyjnych. Dodatkowym
atutem tego rodzaju podróżowania jest wysoki komfort jazdy, jak również szeroki wybór kursów
oferowanych przez sprawdzonych i bezpiecznych przewoźników.
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2. Dworzec online – już dziś kup bilety bez wychodzenia z domu
Wygoda, liczne możliwości połączeń i zakup biletów bez wychodzenia z domu - to główne korzyści
oferowane na stronie Dworzec online pozwalającej na znalezienie dogodnych kursów
przekraczających obecnie liczbę ponad 14 tysięcy. Dzięki współpracy z większością
Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej w Polsce oraz największymi przewoźnikami
autobusowymi Dworzec online umożliwia pasażerom obecnie wygodny zakup biletów na każde
połączenie przez internet, we własnym fotelu. Koniec z kolejkami do kas i zastanawianiem się, czy
kierowca zmieści odpowiednią liczbę pasażerów w autobusie.

Dworzec online to komfort zakupu biletów i rezerwacji miejsca na długo przed planowanym
terminem wyjazdu. Bilety dostępne są w wyjątkowo prostym w obsłudze, intuicyjnie działającym
systemie, pozwalającym w pięciu krokach na zakup miejsca w autobusie. Dodatkową zaletą jest
otrzymanie biletów SMS-em, dzięki czemu nie musimy specjalnie drukować zakupionych biletów,
wystarczy pokazać je kierowcy autobusu na telefonie komórkowym.
Dworzec online to nowy wymiar podróży autobusem, będących obecnie korzystną alternatywą dla
połączeń kolejowych czy samochodowych i zdecydowanie tańszą opcją podróżowania niż loty
samolotem. Dzięki rozbudowanym podstronom Dworzec online pozwala nie tylko sprawdzić
dogodne połączenie i zaplanować podróż, ale też uzyskać informacje o celu, do którego się
udajemy, najważniejszych wydarzeniach w tym rejonie i ciekawych miejscach, które warto
odwiedzić. Stawiamy na nowoczesność i zachęcamy do korzystania z naszej oferty!
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3. Weekendowy rozkład jazdy - zobacz gdzie najlepiej udać się autobusem
Wakacje to czas podróży, kiedy większość z nas może pozwolić sobie na upragniony urlop. Z
pewnością wiele z Was stoi właśnie przed dylematem - gdzie najlepiej udać się autobusem? Na cel
naszej wyprawy obrać klimatyczne morze, zapierające dech w piersiach góry, a może Krainę
Tysiąca Jezior?
Bez względu na odmienne preferencje naszych klientów, przygotowaliśmy letnie promocje, które z
pewnością przypadną do gustu wszystkim miłośnikom autobusowych wypraw. Nasz wakacyjny
weekendowy rozkład jazdy obejmuje wiele ciekawych miejsc na terenie całego kraju, do których
warto wybrać się zarówno w pojedynkę, jak i z ukochaną osobą, całą rodziną, a także paczką
znajomych. Specjalnie z myślą o naszych klientach przygotowaliśmy bilety w obniżonych cenach.
Obniżki w zależności od dnia tygodnia mogą sięgać nawet 70-80%. Pula promocyjnych biletów jest
ograniczona dlatego kto pierwszy ten lepszy. Zapewniamy również nowe kursy znanych oraz
cenionych przewoźników, którzy oferują w pełni komfortowe oraz bezpieczne połączenia
autobusowe np.: z Krakowa oraz Katowic do nadmorskich miejscowości jak Łeba, Mielno czy
Międzyzdroje
Z nami autobusem wybiorą się Państwo w dowolnie wybrane miejsce, zaoszczędzając przy tym
sporo pieniędzy, czasu oraz nie martwiąc się o wygodę podczas jazdy. Do dzieła! Zaplanujcie
swoją wymarzoną podróż wakacyjną już teraz i skorzystajcie z wielu ciekawych kursów na terenie
Polski oraz za granicę, które przygotowaliśmy specjalnie dla Was!
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4. Planujesz długą podróż i zastanawiasz się czy wybrać pociąg, czy autobus? Sprawdź nasze
porady.
Planujesz długą podróż i zastanawiasz się czy wybrać pociąg, czy autobus? Bez wątpienia obie
formy tego rodzaju podróżowania są pod wieloma względami dobre, gdyż nie musimy skupiać
swojej uwagi na drodze oraz innych środkach transportu, wytężać wzroku podczas prowadzenia
własnego pojazdu, za to możemy oddać się krótkiej drzemce lub dać się pochłonąć ciekawej
lekturze w postaci książki, czy gazety.
O ile nie jesteśmy uzależnieni od korzystania z androida, w którym zainstalowane mamy przeróżne
aplikacje, łącznie z serwisami społecznościowymi, ręce z reguły pozostają wolne i na spokojnie
spożyć możemy swoją ulubioną przekąskę, czy wypić kawę serwowaną na wynos w kiosku lub w
pobliżu stacji, z której w wybrane miejsce się udajemy. Jaki argument może zatem przeważać na
większą korzyść podróży jednym z tych środków?
Po chwili zastanowienia nad tym, która z form, jazda autobusem, czy pociągiem może okazać się
lepsza, na myśl przychodzi odległość dzieląca nas od docelowego miejsca, do którego zmierzamy.
W wielu wypadkach bliżej nam będzie do niego z przystanku autobusowego niż niejednokrotnie z
dworca PKP – także do wszystkich miejscowości nie jeżdżą pociągi, także lepszym i
bezpieczniejszym wyborem będzie podróż PKSem. Jeśli chcemy wyjść na podróży w miarę
oszczędnie prawdopodobne, że wybierzemy właśnie taką opcję, a jeżeli interesują nas widoki zza
szyby, również można liczyć na to, iż zobaczy się w trakcie podróży nieco więcej. Te dwa
argumenty w zupełności wystarczają, by zdecydować się na czterokołowe pojazdy prowadzone
przez innego niż my sami kierowcę. Czasem również warto zostawić swój pojazd dla takiej właśnie
przygody.
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5. Warszawiacy doceniają podróże PKS. Najlepsze połączenia autobusowe z Warszawy.
Połączenia autobusowe są coraz popularniejsze wśród osób, które pragną na własną rękę
podróżować i poznawać piękno naszego kraju. Również Warszawiacy doceniają podróże z
przewoźnikami autobusowymi. Stają się one coraz częściej wybierane zarówno przez młodszych,
jak i starszych turystów, którzy doceniają zalety podróżowania autobusami. Decydując się na
przejazd tym środkiem lokomocji nie muszą Państwo martwić się o drogę i móc czerpać radość z
podróżowania. Najlepsze połączenia autobusowe z Warszawy do wielu miast znajdujących się
zarówno na terytorium Polski, jak również wielu innych krajów, znajdą Państwo na stronie
Dworzec Online.
Dostępne tam rozkłady jazdy dotyczą wyłącznie przejazdów oferowanych przez znanych i
sprawdzonych przewoźników, którzy zapewniają szybki, sprawny, ale przede wszystkim
bezpieczny transport. Na uwagę zasługuje również wysoki komfort podróży, który z każdym
rokiem staje się coraz wyższy ze względu na inwestycje w nowoczesny tobor autobusów .
Przejazdy autobusowe charakteryzują się również atrakcyjnymi cenami. Studenci, uczniowie, osoby
z grupą inwalidzką, a także wiele innych pasażerów mogą liczyć na korzystne zniżki. Ciekawą i
bardzo wygodną opcją jest również możliwość zakupu biletu na interesujący kurs drogą online. W
ten szybki i prosty sposób sprawdzą Państwo rozkład, wybiorą połączenie i kupią bilet w
promocyjnych cenach bez konieczności wychodzenia z domu
Jeżeli Państwo również planują swój wymarzony urlop, zachęcamy do wyboru na środek lokomocji
autobusu, a następnie poznania kursów oferowanych przez pewnych przewoźników, którzy
bezpiecznie i w pełni komfortowo dowiozą Państwa do wybranego celu. Z Warszawy dojadą
Państwo przede wszystkim nad morze, gdzie znajduje się wiele wakacyjnych kurortów. Wśród
najtańszych i najczęściej wybieranych w ostatnim czasie miejsc, do których można się udać ze
stolicy, są: Gdańsk, Władysławowo, Łeba, Mielno, Krynica Morska, Dębki, Darłówko czy Karwia.
Jeżeli wolą Państwo swój urlop spędzić w górach, również znajdą Państwo wiele ciekawych
połączeń z Warszawy, do takich miast, jak: Polańczyk, Szklarska Poręba Krynica Zdrój, Zakopane
lub Ustrzyki Dolne. Osobom, które cenią sobie ciszę, spokój i obcowanie z naturą, polecamy
warmińsko-mazurskie klimaty. Atrakcyjne połączenia PKS obejmują Olsztyn, Gołdap, Mikołajki,
Ruciane Nida, Szczytno, Augustów i wiele innych urokliwych miasteczek.
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6. Rozkład jazdy PKS - zacznij od niego planować weekend
Letnie miesiące i dodatnia temperatura wywołują w nas pragnienie przebywania na świeżym
powietrzu, podróżowania, odkrywania nowych miejsc. Często jednak wycieczki wakacyjne
pociągają za sobą spore koszty, a i sama organizacja takiego wypadu zajmuje dość dużo czasu.
Większość ludzi ma również niewiele dni urlopowych do dyspozycji, dlatego zwykle ograniczamy
się do jednej lub dwóch destynacji, a pozostały czas wolny spędzamy z najbliższymi, lub
korzystamy z okolicznych atrakcji. Nierzadko później odczuwa się niedosyt, bo wakacje mijają, a
my czujemy, że nie wykorzystaliśmy ich stuprocentowo.
Jak to zmienić i sprawić, żeby wakacje były prawdziwą przygodą? Teraz jest to łatwiejsze i tańsze
niż kiedykolwiek wcześniej. Na przeszkodzie nie staną pieniądze, urlop, ani nie zniechęci nas czas,
który trzeba poświęcić na zaplanowanie całej wyprawy. Otóż idealnym pomysłem na
spożytkowanie wakacyjnych weekendów i zapewnienie sobie oraz bliskim odrobiny rozrywki, jest
wyjazd na weekend autobusem PKS. Bezpieczna podróż i odpoczynek gwarantowane. Przecież w
życiu jedną z najważniejszych rzeczy jest umiejętność zachowania równowagi. Idealnie byłoby
zachować balans pomiędzy czasem poświęconym na pracę, czasem dla bliskich nam ludzi i czasem
relaksu.
Komu nie należy się odrobina relaksu?
Wakacje są tylko raz w roku, warto o tym pamiętać zastanawiając się, w jaki sposób je spędzić.
Powiew morskiej bryzy na policzku, romantyczny spacer plażą o zachodzie słońca czy zwiedzanie
nowych, ciekawych miejsc - od teraz to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy sprawdzić
rozkład jazdy autobusów dalekobieżnych i można wyruszać w drogę.
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