Poznań, 03.09.2014

Informacja prasowa o niemieckich liniach kolejowych Deutsche Bahn na rynku polskim
W związku z rosnącą liczbą podróżujących do Niemiec, linie kolejowe Deutsche Bahn cieszą
się coraz większą popularnością w Polsce. Dzięki sprzedaży biletów w licencjonowanych
biurach podróży i możliwości ich samodzielnego zakupu na stronie online dostępnej w
języku polskim, Polacy chętnie wybierają kolej podróżując do sąsiadów w celach
służbowych, jak i turystycznych.
Wśród wielu oferowanych połączeń, najważniejsze to połączenia międzynarodowe do wszystkich
sąsiednich krajów Niemiec. Wygodne i szybkie pociągi ICE zapewniają dojazd do Wiednia, Zurychu,
Paryża, Brukseli, Amsterdamu i Kopenhagi w komfortowych warunkach. Wśród połączeń z Polski do
Niemiec na uwagę zasługuje pociąg, znany do niedawna jako Berlin-Warszawa-Express, obecnie
"EuroCity Express", komunikujący Warszawę i Poznań z Berlinem. Połączenie EuroCity z Berlina do
Gdańska, które zostało uruchomione na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, kursuje do dziś i jest
najchętniej wybierane przez pasażerów w okresie letnim.
Pomimo, że większość połączeń jest obsługiwana tradycyjną koleją, Deutsche Bahn uruchomiło
również międzynarodowe połączenia autobusowe, zwane IC Bus. Z południa Polski, od Krakowa przez
Katowice, Opole i Wrocław dostaniemy się w wyjątkowo komfortowych warunkach do Berlina; w
pojazdach jest dodatkowa przestrzeń między fotelami, darmowe WiFi, przekąski i napoje.
Poza różnorodną siecią połączeń, koleje Deutsche Bahn dbają o również o atrakcyjne stawki i
promocje na przejazdy. Na wszystkich europejskich trasach z lub do Niemiec można znaleźć oferty
typu "Europa-Special". Bilety te można nabyć już za 39 euro, a na wybranych trasach, jak np. z
Poznania do Berlina, nawet za 19 euro.
Planując częste podróże z koleją Deutsche Bahn warto zaopatrzyć się w kartę rabatową BahnCard.
Poza zniżką wynoszącą nawet 50% na zakup biletów, karta umożliwia bezpłatne korzystanie z
transportu miejskiego w ponad 100 niemieckich miastach. Z nietypowych usług warto wymienić
usługi kurierskie, które pozwalają na nadanie bagażu już w miejscu zamieszkania i odbiór w miejscu
docelowym, w hotelu lub na lotnisku. Grupy podróżujących kolejami niemieckimi korzystają ze
specjalnych ofert a dzieci do 15 roku życia jadą z Deutsche Bahn bezpłatnie!
Wszystkie informacje i aktualne promocje dotyczące Deutsche Bahn dostępne są na
www.bahn.com/pl
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Informacje o TSS Polska
TSS Polska specjalizuje się w międzynarodowym konsultingu sprzedaży i marketingu dla branży turystycznej.
Wraz z centralą TSS Group w Niemczech tworzy kooperację 2900 biur podróży, z czego 600 biur agencyjnych
zrzesza w Polsce. Poprzez współpracę, niezależne biura agencyjne tworzą ważną grupę dystrybucyjną,
uzyskując preferencyjne warunki współpracy i dostęp do ofert niemieckich organizatorów. Ponadto kooperacja
gwarantuje wsparcie technologiczne i szkoleniowe.
W ramach usług marketingowych na rzecz podmiotów zagranicznych w Polsce wspiera sprzedaż B2B i B2C oraz
wprowadza nowe produkty turystyczne na rynek polski. Od roku 2010 TSS Polska jest generalnym agentem
Deutsche Bahn na Polskę, będąc jedynym podmiotem licencjonującym punkty sprzedaży. Analogicznie TSS
Group z siedzibą w Dreźnie wspiera polskie organizacje i przedsiębiorców na rynku niemieckim.
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