Pasažieriem pieejama vienotā biļete braucienam autobusā un vilcienā
savienojumā starp Krāslavu un Rīgu

Savienojums no Rīgas līdz Krāslavai ar pārsēšanos Krāslavas stacijā
Lai pasažieri varētu ātrāk, lētāk un ērtāk nokļūt no Rīgas Krāslavā un otrādi, no
2020. gada 13. decembra divi vilciena maršruta Rīga–Daugavpils ekspreša reisi ir
pagarināti līdz Krāslavai.
Vilciena kursēšanas laiks no Rīgas līdz Krāslavas stacijai tagad ir 3 stundas un 12 minūtes
vienā virzienā un 3 stundas un 18 minūtes – otrā, savukārt autobuss šajā maršrutā Rīga–
Krāslava brauc 4 stundas 15 minūtes. Tādējādi šīs izmaiņas, ņemot vērā autobusa kursēšana
laiku no Krāslavas autoostas līdz stacijai, tai skaitā pārsēšanās laiku, ļauj pasažieriem izbraukt
vēlāk nekā līdz tam un galapunktā nokļūt attiecīgi par 50 un 59 minūtēm ātrāk nekā ar autobusu.
Pasažieru ērtībām šajos reisos ir ieviesta vienotā biļete.
Pasažieri biļeti var iegādāties braucienam turp vai atpakaļ, ieekonomējot līdz 1,35 eiro.
Vienotā biļete derīga braucienam autobusā no Krāslavas autoostas līdz Krāslavas stacijai, tālāk
pārsēžoties ekspreša vilcienā un turpinot ceļu līdz Rīgai, kā arī otrādi – braucienam vilcienā no
Rīgas, Krāslavas stacijā pārsēžoties autobusā, kas ved līdz Krāslavas autoostai.
Reisi, kuros pieejama vienotā biļete:



plkst.5.35 autobuss izbrauc no Krāslavas autoostas; plkst.5.48 pasažieris,
izmantojot to pašu biļeti, pārsēžas vilcienā (Rīgā tas pienāk plkst.9.00);
plkst.16.19 vilciens izbrauc no Rīgas centrālās stacijas; plkst.19.44 autobuss
izbrauc no Krāslavas stacijas (Krāslavas autoostā tas pienāk plkst.19.50).

Vienoto biļeti var iegādāties Pasažieru vilciena biļešu kasēs, vilcienā vai autobusā.

Savienojums no Rīgas līdz Krāslavai ar pārsēšanos Daugavpils stacijā
Vienoto autobusa un vilciena biļeti var iegādāties arī braucienam no Krāslavas līdz Rīgai
(un otrādi) ar pārsēšanos Daugavpils stacijā. Pērkot vienoto biļeti šajā savienojumā,
pasažieris ieekonomēs 1,60 eiro.
Reisi, kuros pieejama vienotā biļete:







vilciens no Rīgas katru dienu izbrauc plkst.7.42, autobuss no Daugavpils stacijas –
plkst.11.22;
vilciens no Rīgas piektdienās, sestdienās un svētdienās izbrauc plkst.13.02, autobuss
no Daugavpils stacijas – plkst.16.50;
vilciens no Rīgas katru dienu izbrauc plkst.17.39, autobuss no Daugavpils stacijas –
plkst.21.11;
autobuss no Krāslavas autoostas katru dienu izbrauc plkst.6.15, vilciens no Daugavpils
– plkst.7.31;
autobuss no Krāslavas autoostas piektdienās, sestdienās un svētdienās izbrauc
plkst.11.50, vilciens no Daugavpils – plkst.13.11;
autobuss no Krāslavas autoostas katru dienu izbrauc plkst.16.20, vilciens no
Daugavpils – plkst.17.43.

Vienotā biļete derīga braucienam autobusā no Krāslavas autoostas līdz Daugavpils stacijai,
tālāk pārsēžoties vilcienā un turpinot ceļu līdz Rīgai, kā arī otrādi – braucienam vilcienā no
Rīgas, Daugavpils stacijā pārsēžoties autobusā, kas ved līdz Krāslavas autoostai.
Vienoto biļeti var iegādāties Pasažieru vilciena biļešu kasēs, vilcienā vai autobusā.
Pasažieriem, kuri iekāps kādā no autobusa pieturām, kas atrodas posmā starp Krāslavas
autoostu un Daugavpils staciju, būs jāiegādājas divas biļetes (katram transporta veidam), tomēr
vilciena biļeti varēs iegādāties pie konduktora bez papildu 0,50 eiro maksas.

Papildu informācija par vienoto autobusa un vilciena biļeti pieejama:
- SIA Daugavpils autobusu parks e-pasta adrese: dap@dap.apollo.lv, tālruņa numurs:
65429245.

