Kolejowa gratka: możesz pojechać pociągiem retro po
nieczynnym szlaku do Lubawy!
data aktualizacji: 2020.06.06

W dniach 25-27 lipca, pod hasłem "Mazury 2020. Pociągiem na pojezierze!" odbędzie się w
tym roku cykl historycznych kolejowych podróży organizowanych przez Turystykę Kolejową
TurKol.pl. Lokalnego pasażera, turystę, czy miłośnika historii kolejnictwa zainteresować
może zwłaszcza wycieczka zaplanowana na 25 lipca.
To podróż pociągiem retro po nieczynnym dla ruchu pasażerskiego szlaku do Lubawy!
Taki skład na tę trasę wyjedzie na tory raz - 25 lipca, a wszystko w ramach historycznoturystycznego projektu "Mazury'20. Pociągiem na pojezierze!".
Tym razem niestety nie będzie parowozu, który w ramach projektów Turystyki Kolejowej mogliśmy
kilkakrotnie oglądać na iławskim dworcu.

- Ze względu na aktualny brak zainteresowania
współpracą ze strony polskich właścicieli

zabytkowych parowozów i odmowę podpisania umowy
na realizację dalekobieżnych pociągów turystycznych
realizacja projektu "Mazury 2020" zaplanowana
została z kilkudziesięcioletnią lokomotywą spalinową
w oryginalnym historycznym malowaniu - podaje
TurKol.
W przypadku wycieczki do Lubawy będzie to dokładnie lokomotywa SM42.
Organizator wycieczki przygotował jeszcze inne ciekawostki.

- Lokomotywa będzie prowadziła komfortowe wagony
1 klasy, zabytkowe wagony 3 klasy z lat 40-tych oraz
kultowy wagon barowy WARS - podaje TurKol.pl. Historyczny pociąg pasażerski na stalowy szlak
wyjedzie z Iławy Głównej (o godzinie 10:35 - przyp.
red.). Przejedzie trasę przez Rakowice i Zajączkowo
Lubawskie i z powrotem (planowany powrót na
dworzec Iława Główna o godzinie 12:15). Pasażerowie
na stacji docelowej będą mieli około pół godziny
wolnego czasu - dodaje organizator niecodziennej
wycieczki.
W ramach projektu "Mazury 2020" Turystyka Kolejowa zorganizuje jeszcze przejazd historycznym
składem na trasie Toruń Główny - Iława Główna - Ostróda - Olsztyn Główny, także 25 lipca.
Przejazdy są biletowane. Szczegółów na ten temat należy szukać na stronie TurKol.pl.
Red. kontakt@infoilawa.pl.
Zdjęcia: Archiwum Turystyki Kolejowej TurKol.pl/Bartosz Brechelke.
Pociągi będą zestawione z wagonów pasażerskich 1 klasy z lat 70-tych XX wieku,
zabytkowych wagonów 3 klasy z lat 40. XX wieku, w składzie pociągu dostępny będzie też
wagon barowy WARS.

Kolejowy szlak do Lubawy jest nieczynny dla ruchu pasażerskiego.
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