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Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich.
Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Północnej 
i Europy Zachodniej
Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz 
dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować 
zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbo-
wych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym 
pierwszym z dwóch publikacji dotyczących konkurencji na rynku 
międzynarodowych przewozów pasażerskich, przedstawiono wy-
niki analizy ofert przewozów z Warszawy do stolic państw Europy 
Północnej i Zachodniej. Porównano przewozy realizowane indywi-
dualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym. Pod 
uwagę wzięto dostępność danego środka transportu, czas podróży 
oraz cenę.

Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszym pół-
roczu 2016 r. Polacy w wieku 15 i więcej lat uczestniczyli w 4,7 mln 
podróży za granicę, czyli podróży połączonych z co najmniej jednym 
noclegiem poza granicami kraju. Polscy turyści najczęściej odwie-
dzali Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, Czechy, Grecję i Hiszpanię.

W pierwszej połowie 2016 r. celem ponad 51% zagranicznych 
wyjazdów Polaków była typowa turystyka. W ogólnej liczbie 4,7 mln 
wszystkich podróży za granicę było takich wyjazdów 2,4 mln; licz-
bę wyjazdów w odwiedziny szacuje się na 1,55 mln, liczbę wyjaz-
dów służbowych na 0,47 mln [2].

Dominującym środkiem transportu w przewozach międzynarodo-
wych nadal jest samolot. Udział tego środka transportu w rynku sta-
nowi ponad 53,3% i systematycznie rośnie. Istotne znaczenie mają 
także podróże samochodami osobowymi (ok. 28%) i autobusami 
(15%). Relatywnie niski jest udział przewozów kolejowych (1,2%).

W niniejszym artykule przedstawiono oferty na przewozy auto-
karowe, lotnicze i kolejowe na wybrany dzień w kwietniu 2017 r. 
i porównano je z transportem zrealizowanym indywidualnym środ-
kiem transportu uwzględniając dostępność oraz czas i koszt po-
dróży. Porównanie ma charakter poglądowy, dla wielu połączeń 
kolejowych nie można ustalić ceny online, oferty przedstawione 
w walucie euro przeliczono po kursie 4,30 zł, natomiast cena ta 
jest każdorazowo, przy zakupie biletu, przeliczana po kursie bieżą-
cym. Czas podróży liczono od startu do osiągnięcia celu podróży, 
nie wliczono czasu potrzebnego na dojazd do lotniska czy dworca 
ani czasu potrzebnego na odprawę. Pod uwagę wzięto wyłącznie 
przewozy regularne, a przy podróży samochodem skalkulowano tyl-
ko koszt paliwa potrzebnego na pokonanie danego dystansu przy 
założeniu, że spalanie jest na poziomie 7 l/100 km, a koszt paliwa 
to 4,70 zł/l. Nie ujęto natomiast kosztów związanych z amortyza-
cją, przejazdem po płatnych odcinkach autostrad ani wypoczyn-
kiem i regeneracją organizmu przy większych odległościach (np. 
nocleg w hotelu). Przy podróży środkami transportu publicznego, 
przy dostępnych opcjach, wybrano ceny podróży klasą ekonomicz-
ną. W przypadku braku połączeń bezpośrednich przedstawiono 
możliwie najkrótszą trasę przejazdu, z możliwie najmniejszą liczbą 
przesiadek. Tak jak wskazano powyżej, przedstawiono połączenia 
na losowo wybrany dzień. Zdarza się, że zaprezentowany środek 

transportu nie kursuje codziennie, bądź w innych dniach oferuje 
korzystniejsze połączenia.

Warszawa–Londyn (Wielka Brytania)
W pierwszej połowie 2016 r. do Wielkiej Brytanii wyjechało 400 tys. 
Polaków (powyżej 15 roku życia) [2]. Londyn będący stolicą Wielkiej 
Brytanii i Anglii, położony w jej południowo-wschodniej części, jest 
trzecim największym miastem Europy i jednym z większych miast 
świata. Jest wielkim węzłem komunikacji drogowej, krzyżuje się 
tam 9 autostrad oraz 5 innych ważnych dróg krajowych. 

Przewozy autokarowe między Warszawą a Londynem realizują 
Sindbad wraz z Polonią Transport oraz Eurolines wraz z Biurem 
Podróży AGAT. W wybranym dniu przewozy autokarowe pasażerów 
zapewnia Sindbad Sp. z o.o. (Sindbad-Eurobus, Sindbad-Interbus 
oraz Polonia Transport). Autokar wyjeżdża z Dworca Zachodniego 
PKS w Warszawie o godz. 11:15, w Londynie Victoria Coach Station 
– Arrival Hall jest następnego dnia o godz. 11:00 czasu zachodnio-
europejskiego letniego [8].

Londyn jest także jednym z największych węzłów lotniczych na 
świecie. Rocznie z 6 lotnisk obsługujących miasto korzysta prawie 
150 mln pasażerów. W kolejności od największego są to: Heath-
row, Gatwick, Stansted, Luton, City i Southend.

Heathrow i Gatwick obsługują głównie dalekodystansowe, 
międzynarodowe połączenia, a także europejskie i krajowe loty. 
Stansted, Luton i Southend przystosowane są do tanich usług kra-
jowych i europejskich. Lotnisko City przeznaczone jest dla pasaże-
rów biznesowych na trasach krótkodystansowych i jest położone 
najbliżej centrum Londynu (ok. 10 km). Biggin Hill znajduje się 
około 23 km na wschód od centrum, a główne lotnisko Londynu – 
Heathrow 20–25 km na południowy zachód od centrum.

Z Warszawy do Londynu, spośród wszystkich dostępnych ofert, 
najwięcej połączeń oferują linie lotnicze. W tabeli 1 pod uwagę zo-
stały wzięte wyłącznie połączenia bezpośrednie z Portu Lotniczego 
Chopina bądź Modlina do Londynu. Czas trwania lotu to zaledwie 
2 h 30 min [10], jednakże do tego należy doliczyć czas potrzebny 
na odprawę oraz dojazd z lotniska do miasta.

W Londynie znajduje się 10 dużych dworców kolejowych. Istnieją 
połączenia kolejowe do Paryża i Brukseli przez tunel pod kanałem 
La Manche. Jednakże połączenia pomiędzy Warszawą a Londynem 
są bardzo skomplikowane. Spośród możliwych połączeń pod uwagę 
wzięto wyłącznie 3 opcje, w których czas podróży nie jest dłuższy 
niż 19 h, i w których są nie więcej niż 4 przesiadki (tab. 1). Przy-
kładowo: najkrótsza podróż, trwająca 16 h 1 min, rozpoczyna się 
pociągiem EuroNight, który odjeżdża z Dworca Centralnego w War-
szawie o 1:56. Następnie, po przyjeździe o godz. 7:29 do Dworca 
Berlin Ostbahnhof, należy się przesiąść do Regional Express, aby 
dotrzeć do Berlin Hbf, z którego odjeżdża InterCity Express do Kolo-
nii. Z Kolonii natomiast o 12:43 odjeżdża pociąg kategorii THALYS 
do Brukseli. Tam należy przystąpić do odprawy, aby wykonać ostat-
ni, 2-godzinny etap podróż. Należy pamiętać, że oprócz konieczno-
ści przemieszczenia się na dworcu Bruxelles Midi do strefy, z której 
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odjeżdża Eurostar, należy także przestrzegać czasu na odprawę, 
która odbywa się na stacji, najpóźniej 30 min przed odjazdem po-
ciągu (z wyjątkiem klasy Business Premiere, gdzie odprawa zamy-
kana jest 10 min przed odjazdem pociągu) [11].

Wybierając przejazd samochodem osobowym, należy zaplano-
wać prawie 16-godzinną podróż [16], nie licząc postojów niezbęd-
nych na zregenerowanie sił.

Porównując oferty cenowe, można zaobserwować, że najkorzyst-
niej przedstawia się propozycja linii lotniczych. Z Ryanair można od-
być taką podróż za 144 zł, w cenę wliczone są już opłaty lotniskowe 
i transakcyjne [10]. Atrakcyjna jest także cena usługi transportowej 
realizowanej autokarem. Za podróż płacimy od 279 zł, jednakże jest 
to cena promocyjna, a liczba miejsc jest ograniczona. Cena bez pro-
mocji to 359 zł [14]. Najmniej atrakcyjna cenowo okazuje się podróż 
pociągiem. Koszt przejazdu z Warszawy do Berlina to 29 euro, jest 
to jednak cena promocyjna, więc liczba miejsc jest ograniczona. Bi-
lety można kupić najpóźniej na 3 dni przed odjazdem, nie podlegają 
one zwrotowi ani wymianie. Stała cena to 52,60 euro [11]. Za kolej-
ny etap podroży należy zapłacić od 109,90 euro – pod warunkiem, 
że jest to oferta specjalna. Cena zawiera rezerwację miejsca siedzą-
cego dla pociągów z obowiązkiem rezerwacji, dodatkowa rezerwacja 
miejsc siedzących w kolejnych pociągach nie jest zawarta w cenie. 
Dla wielu połączeń nie ma niestety ofert specjalnych, nie można też 

ustalić ceny online. Zakupu biletów dokonać 
można w Centrum dla Podróżnych DB, w biu-
rach podróży z licencją DB lub telefonicznie 
w Serwisie dla Podróżnych [13]. Można także 
skorzystać z oferty Interrail i zakupić jeden 
z biletów Global Pass. Cena biletu typu flexi,  
5-dniowego do wykorzystania w ciągu 15 dni, 
wynosi 267 euro (obecnie z 15% zniżką jest 
to 227 euro) [4]. Dodatkowo należy doko-
nać dopłaty do podróży pociągami o dużych 
prędkościach. Liczba miejsc możliwych do 
rezerwacji może być ograniczona, a cena 
kształtowana jest dynamicznie, dlatego nale-
ży dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem [11].

Warszawa–Dublin (Irlandia)
Zgodnie z danymi Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w pierwszej połowie 2016 r. do Irlandii 
wyjechało 100 tys. Polaków [2]. Stolica Irlan-
dii – Dublin – położona jest na wschodnim 
wybrzeżu, nad Morzem Irlandzkim. Miasto po-
siada port morski połączony kanałami z rzeką 
Shannon oraz port lotniczy Dublin.

Port morski w Dublinie znajduje się zaled-
wie 3,5 km od centrum miasta. Można stąd 
popłynąć do Wielkiej Brytanii oraz na Wyspę 
Man.

W odległości 10 km od centrum miasta 
znajduje się lotnisko międzynarodowe i wła-
śnie najszybciej, bo w ciągu 3 h (wyłącznie 
długość lotu), z Warszawy do Dublina moż-
na dotrzeć liniami lotniczymi. W wybranym 
dniu możliwe są 2 takie połączenia w ofercie  
Aerlingus.com i po 1 w ofercie Ryanair oraz 
British Airways [10] (por. tab. 2).

Spośród przewoźników realizujących regu-
larne przewozy do Dublina (tab. 2) przewo-
zy świadczy Sindbad-Eurobus oraz Polonia 

Transport. Autokar wyjeżdża z Warszawy (Dworzec Zachodni PKS) 
o godz. 11:15, a na miejscu jest o ok. 6:30 następnego dnia [8].

Możliwych jest także 6 połączeń kolejowych (ostatni etap podró-
ży promem) z Warszawy do Dublina (tab. 2). Czas podróży wynosi 
od 26 h do 34 h 45 min oraz należy się przesiąść 6–8 razy. Naj-
krótszym połączeniem, z najmniejszą liczbą przesiadek jest podróż 
zaczynająca się o 1:56 z dworca Warszawa Centralna pociągiem 
EuroNight. O 7:19 pociąg ten dociera do dworca Berlin Ostbahnhof, 
gdzie należy się przesiąść do pociągu regionalnego, aby pokonać 
9-minutowy odcinek do dworca Berlin Hbf, zjechać na niższy po-
ziom, a następnie z dworca Berlin Hbf (tief) udać się w niespełna 
5-godzinną podróż do Kolonii. Po półgodzinnym oczekiwaniu na 
dworcu Köln Hbf, o godz. 12:42, odjeżdża pociąg typu THALYS, któ-
ry dociera do dworca Bruxelles Midi o 14:32, a następnie o 16:56 
z Bruxelles-Midi odjeżdża EUROSTAR. W Londynie (London St. Pan-
cras International) jest o 18:06. Po 4-godzinnej podróży z Londynu 
(Euston) do Holyhead należy zmienić rodzaj środka transportu. 
Ostatni etap podróży, tj. z Holyhead Harbour do Dublina (port Ste-
na), należy pokonać drogą morską i trwa on 3 h 15 min [13].

Najkorzystniejszą cenowo ofertą jest ta przedstawiona przez li-
nie lotnicze. Ryanair oferuje przeloty już za 179 zł (cena zawiera 
opłaty lotniskowe i podatki). Najdrożej za bezpośrednie połączenie 
lotnicze trzeba zapłacić, podróżując z British Airways – 492 zł – ale 

Tab. 1. Wybrane połączenia z Warszawy do Londynu
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– 1 Sindbad 24 h, 45 min 279,00*–359,00

Połączenia kolejowe****
–

3

EuroNight 5 h, 33 min 124,70*–226,18

976,10**–1 148,10

– Regional Express 10 min

od 472,57

– pieszo 8 min
– InterCityExpress 4 h, 20 min
– THALYS 1 h, 49 min
– pieszo 25 min
– EUROSTAR 2 h, 1 min

Połączenia lotnicze
– 4 Ryanair 2 h, 30 min 144,00–189,20
– 4 WIZZ 2 h, 35 min 149,00
– 4 British Airways 2 h, 30 min–2 h, 45 min 385,51–517,51
– 3 LOT 2 h, 45 min–2 h, 55 min 486,04–636,04

Indywidualny transport prywatny
1 632,974 – samochód osobowy 15 h, 44 min 537,00***
Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota została przeliczona wg 
szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
Berlin Hauptbahnhof (Hbf) zlokalizowany jest na przecięciu czterotorowej linii wiaduktowej w kierunku 
wschód-zachód z czterotorową linią położoną w tunelu w kierunku północ-południe. Jadąc do państw zlo-
kalizowanych w Europie Północnej należy się przemieścić z peronów naziemnych do peronów zlokalizo-
wanych pod ziemią (tife). Czas potrzebny na przesiadkę, szacowany jest w rozkładach jazdy pociągów, na 
7-8 min.
*Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
**Oferta promocyjna – czasowa. Bilet Interrail Global Pass (typu flexi, 5-dniowy do wykorzystania w ciągu 
15 dni).
Uwaga. Dodatkowa opłata za podróż pociągami dużych prędkości kształtowana jest dynamicznie, możliwa 
do ustalenia przy wcześniejszej rezerwacji.
***Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km, a cena paliwa – 4,70 zł/l.
****Szczegółowo przedstawiono wybrane – najkrótsze połączenie.
Źródło: oprac. własne na podst. [4, 8, 10, 11, 13, 16].
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i tak jest to cena niższa niż u przewoźników świadczących innego 
rodzaju usługi transportowe. Za przejazd autokarem trzeba zapłacić 
623 zł (brak ofert promocyjnych w wybranym terminie). Jeżeli cho-
dzi o przejazd pociągiem, nie można ustalić ceny online za wybrane 
połączenie. Możliwe jest jednak skorzystanie z biletu Interrail Glo-
bal Pass – są honorowane przez wszystkie uczestniczące w ofercie  
Interrail przedsiębiorstwa kolejowe i żeglugowe, działające w kra-
jach wymienionych w Przewodniku Interrail Pass (m.in. w Irlandii). 
Ustalenie wszelkich dopłat możliwe jest przy rezerwacji, gdyż ich 
wysokość kształtowana jest dynamicznie [11]. 

Kosztowny jest także transport samochodem osobowym – po-
nad 700 zł trzeba wydać tylko na paliwo, do tego, oprócz amortyza-
cji, dochodzi bardzo wysoki koszt przeprawy promowej.

Warszawa–Kopenhaga (Dania)
Kopenhaga jest stolicą i największym miastem Królestwa Danii. 
Położona jest na wschodnim wybrzeżu wyspy Zelandia i częściowo 
Amager. Zelandia połączona jest z sąsiadującymi wyspami i Pół-
wyspem Skandynawskim 5 mostami, co umożliwia ruch pociągów 
i samochodów. W tabeli 3 porównano oferty przewozowe na usługi 
transportowe różnych przewoźników oraz transport samochodem 
osobowym.

Nie znaleziono oferty na przejazd autokarowy w wybranym lo-
sowo dniu. Dopiero dwa dni później Sindbad oferuje przejazd na 
trasie Warszawa–Kopenhaga za 309 zł. Podróż trwa 17 h 45 min 
[8]. Trochę szybciej, do 16 h, można pokonać tę trasę pociągiem. 

Znaleziono 6 takich połączeń. Jednym z najszybszych połączeń 
(14 h 8 min) jest to o 5:57 z Warszawy Centralnej pociągiem Euro- 
city. W tym przypadku należy się przesiąść w pociąg Intercity 
Expres, który odjeżdża o 12:39 z Berlina Hbf (tief) i dojeżdża do 
Hamburga Hbf o 14:22. Po niespełna półgodzinnej przerwie na-
leży zająć miejsce w pociągu Intercity, aby dojechać do dworca 
Fredericia St, a stamtąd pokonać już ostatni, 1,5-godzinny odci-
nek do Københavns Hovebanegård – największej stacji kolejowej 
w Kopenhadze i zarazem w Danii. Nieco dłuższym połączeniem, 
bo trwającym 15 h 19 min, ale za to zaledwie z 2 przesiadkami, 
jest to przez Lubekę. Z Warszawy Centralnej o godz. 7:00 odjeżdża 
Express InterCity, który o 11:54 jest w Szczecinie Głównym. Po go-
dzinnym oczekiwaniu odjeżdża bezpośredni pociąg do Lübeck Hbf, 
a stamtąd o 18:06 Eurocity do Kopenhagi (Koebenhavn H) [13].

Na wyspie Amager położony jest jeden z większych w Europie 
i największy w Skandynawii międzynarodowy port lotniczy – Ka-
strup. W wybranym dniu znaleziono 3 oferty na bezpośrednie po-
łączenie lotnicze między stolicami Polski i Danii. Czas przelotu to 
ok. 1 h 30 min, a cena waha się między 574 zł a 763 zł [10].

Można także pojechać do Kopenhagi samochodem osobowym. 
Optymalna droga wiedzie przez Niemcy i trwa ok. 11 h [16] – 
z tym, że niemal 50-kilometrowy odcinek należy pokonać promem 
z portu w Rostock do Gedser. Cena takiej podróży to ok. 330 zł 
(tylko cena paliwa); do tego należy doliczyć koszt przeprawy pro-
mowej, który wynosi 342,50–469,80 zł [6] oraz przejazd mostem 
Oresund. Możliwe jest także połączenie promowe Świnoujście–
Ystad (od 6,5 do 7 h) do Szwecji i dalej lądem do Kopenhagi.
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Tab. 2. Wybrane połączenia z Warszawy do Dublina
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– 1 Sindbad 44 h, 15 min 623,00

Połączenia kolejowe***
–

6

EuroNight 5 h, 21 min 

976,10*–1 148,10

– Regionalbahn 9 min
– pieszo 9 min
– Intercity-Express 4 h, 20 min
– THALYS 1 h, 50 min
– EUROSTAR 2 h, 10 min
– pociąg pospieszny 3 h, 53 min
– prom 3 h,15 min

Połączenia lotnicze
– 1 Ryanair 3 h, 0 min 179,00
– 2 Aerligus.com 3 h, 5 min 262,00–432,00
– 1 British Airways 3 h, 5 min 492,00

Indywidualny transport prywatny
2 240,395 – samochód osobowy 23 h, 18 min 736,96**

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta promocyjna – czasowa. Bilet Interrail Global Pass (typu flexi, 5-dniowy do 
wykorzystania w ciągu 15 dni).
Uwaga. Dodatkowa opłata za podróż pociągami dużych prędkości kształtowana jest 
dynamicznie, możliwa do ustalenia przy wcześniejszej rezerwacji.
** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km, a 
cena paliwa – 4,70 zł/l.
***Szczegółowo przedstawiono optymalne połączenie.

Źródło: oprac. własne na podst. [8, 10, 11, 13, 16].

Tab. 3. Wybrane połączenia z Warszawy do Kopenhagi
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– 1 Sindbad 17 h, 45 min 309,00

Połączenia kolejowe***
–

6

Eurocity 5 h, 46 min 

976,10*–1 148,10

– pieszo 9 min
– Intercity-Express 1 h, 43 min
– Intercity 3 h, 24 min
– LYNTOG 1 h, 43 min
– - – - – - – - – - – - - - – - – - – - 
– Expres InterCity 4 h, 52 min
– Regional Express 4 h, 57 min
– Eurocity 4 h, 13 min

Połączenia lotnicze
– 2 LOT 1 h, 30 min 574,00–641,00
– 1 SAS 1 h, 20 min 763,00

Indywidualny transport prywatny
1 008,752 – samochód osobowy 11 h, 8 min 331,96**

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
*Oferta promocyjna – czasowa. Bilet Interrail Global Pass (typu flexi, 5-dniowy do 
wykorzystania w ciągu 15 dni).
** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km, 
a cena paliwa – 4,70 zł/l.
***Szczegółowo przedstawiono połączenia: 1 – najkrótsze, 2 – najmniejsza liczba 
przesiadek (w tabeli są przedstawione dwa połączenia).

Źródło: oprac. własne na podst. [8, 10, 11, 13, 16].
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Warszawa–Helsinki (Finlandia)
Helsinki są stolicą Finlandii, położoną na południu państwa, na 
wybrzeżu Zatoki Fińskiej. Najszybszym sposobem przemieszczenia 
się z Warszawy do Helsinek jest przelot samolotem (tab. 4). Rejs 
trwa zaledwie 1 h 40 min. W wybranym dniu można skorzystać 
z oferty Finnair oraz British Airways, jednakże oferty przedstawio-
nych linii lotniczych są stosunkowo drogie, odpowiednio 1 297 zł 
i 4 910 zł. Można skorzystać z tańszej oferty, ale wówczas nie jest 
już ona tak atrakcyjna, jeżeli chodzi o czas i komfort podróży. Naj-
tańszy przelot, z jedną przesiadką, oferuje AirBaltic. Pierwszy etap 
podroży to przelot z Warszawy do Rygi, który trwa 1 h 25 min, na-
stępny z Rygi do Helsinek trwa 1 h 5 min. Całkowity czas podróży, 
począwszy od startu w Warszawie to 9 h 30 min [10].

Helsinki są największym w Finlandii węzłem kolejowym, z które-
go wyjeżdżają pociągi we wszystkie strony Finlandii i do Rosji. Usta-
lono, że w kwietniu tego roku istniało 1 połączenie dziennie z War-
szawy do Helsinek. Podróż zaczyna się pociągiem pospiesznym, 
który odjeżdża o godz. 2:57 z Warszawy Centralnej, a o godz. 13:46 
jest na stacji Minsk Passajirskii. Po prawie 5-godzinnym oczekiwa-
niu należy się przesiąść do kolejnego pociągu pospiesznego, aby 
o godz. 9:16 następnego dnia dotrzeć do stacji St Petersburg Viteb-
skii. Tam mamy 120 min na przejście do stacji St Petersburg Fin-
lyandskii, skąd odjeżdża Pendolino do Helsinek. Podróż kończy się 
o 14:57 4 kwietna [13]. Nie można ustalić ceny online za wybrane 
połączenie. Możliwe jest jednak na wybranej trasie skorzystanie 
z biletu Interrail Global.

Nie istnieją bezpośrednie połączenia autokarowe z Warszawy do 
Helsinek. Należy więc pierwszy etap podroży, tj. do Tallina, pokonać 
autokarem, następny zaś – promem. Koszt przejazdu autokarem to 
144–176 zł [7, 8], a promem 162,50–237,20 zł [6].

Planując przejazd samochodem osobowym, należy liczyć się 
z 16-godzinną podróżą. Najbardziej optymalną trasą jest ta, która 
prowadzi przez Litwę, Łotwę i Estonię. Liczy ona 1 056 km [16]. 
Koszt paliwa na takim odcinku to ok. 350 zł. W Tallinie należy jed-
nak przeprawić się promem do Helsinek, co zwiększa koszty podró-
ży o 267,80–390,80 zł [6].

Warszawa–Reykjavik (Islandia)
Reykjavík jest miastem położonym w zachodniej części Islandii – 
państwa położonego w Europie Północnej, na wyspie Islandia i kil-
ku mniejszych wyspach, m.in. archipelagu Vestmannaeyja w pół-
nocnej części Oceanu Atlantyckiego.

Najszybszym i najtańszym, a w wybranym dniu kwietnia 2017 r. 
jedynym możliwym, sposobem dotarcia do stolicy Islandii jest po-
dróż drogą powietrzną (tab. 5). Nie ma bezpośredniego połączenia 
lotniczego między Warszawą i Reykjavikiem. Można jednak sko-
rzystać z oferty linii lotniczych SAS i przebyć tę odległość samo-
lotem z przesiadką w Kopenhadze. Całkowity czas podróży to 5 h 
40 min, a koszt to 1 039 zł [10]. Drugim sposobem dotarcia do 
Reykjaviku jest podróż samochodem, połączona z przeprawą pro-
mową z Duńskiego portu Hirtshals. W wybranym dniu nie kursują 
jednak promy. Usługi żeglugowe na trasie Hirtshals–Seydisfjordur 
w kwietniu realizowane są raz w tygodniu – w soboty. Czas rejsu 
to 68 h, a koszt jednego pasażera wraz z samochodem osobowym 
to 1 899,61 zł [15]. Odległość między Warszawą a Reykjavikiem to 
3 596 km, a łączny czas podróży szacuje się na ponad 90 h [16].

Warszawa–Oslo (Norwegia)
W pierwszej połowie 2016 r. do Norwegii wyjechało 200 tys. Pola-
ków [2]. Na południowym wschodzie Norwegii, w środkowej części 
regionu Østlandet, u ujścia rzek Lysaker, Aker, Alna i Gjersjø do za-
toki Oslofjorden, położone jest Oslo – największe miasto i zarazem 
stolica Norwegii. Aby dotrzeć do Oslo, można skorzystać z oferty 
przewozowej któregoś z przewoźników przedstawionych w tabeli 6. 
Najbardziej ekonomiczną pod względem czasu i ceny jest podróż 
samolotem. Przelot na tej trasie trwa niecałe 2 h, a jego koszt to 
109–296 zł [10].

Nie można niestety przy wyborze środka transportu wziąć pod 
uwagę przejazdu autokarem, brak jest bowiem kursu na wybrany 
dzień. Możliwe jest połączenie dopiero dnia następnego. Czas po-
dróży to 27 h 45 min, a cena to 409 zł [8].

Jeżeli chodzi o przejazd pociągiem, pod uwagę wzięto wyłącznie 
2 połączenia kolejowe, których czas nie przekracza 30 h. Najbardziej 
atrakcyjne pod względem czasu i liczby przesiadek jest połączenie 
zaczynające się o 17:58 z Warszawy Centralnej. Całkowity czas po-
dróży to 27 h 51 min. Należy się przesiąść 6 razy, pierwszy raz w Ber-
linie, z którego odjeżdża Intercity do Hannoveru, a tam – po ponad 
2-godzinnym oczekiwaniu – o 5:11 dnia następnego do Hamburga. 
Z Hamburga już bezpośrednio pociągiem typu Eurocity, można się 
udać do Kopenhagi, gdzie należy się przemieścić z dworca Koeben-
havn H do Koebenhavns Lufthavn St, aby stamtąd o godz. 13:26 
wsiąść do pociągu kategorii Oeresundzug, który dojeżdża do Göte-
borga o godz. 17:05, a następnie po 50-minutowej przerwie odje-
chać w kierunku Oslo. Cel podróży osiągniemy o 21:49 [13].
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Tab. 4. Wybrane połączenia z Warszawy do Helsinek
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– – – – –

Połączenia kolejowe
–

1
Pociąg pospieszny 9 h, 49 min 

976,10*–1 148,10– Pociąg pospieszny 14 h, 34 min
– Pendolino 3 h, 27 min

Połączenia lotnicze
– 1 FINNAIR 1 h, 40 min 1 297,00
– 1 British Airways 1 h, 40 min 4 910,00

Indywidualny transport prywatny
2 240,395 – samochód osobowy 23 h, 18 min 347,75**

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta promocyjna – czasowa. Bilet Interrail Global Pass (typu flexi, 5-dniowy do 
wykorzystania w ciągu 15 dni).
** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km, 
a cena paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [4, 10, 13, 16].

Tab. 5. Wybrane połączenia z Warszawy do Reykjaviku
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– – – – –

Połączenia kolejowe
– – – – –

Połączenia lotnicze
– 1 SAS 5 h, 40 min 1 039,00

Indywidualny transport prywatny
– – – – –

Źródło: oprac. własne na podst. [10].
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Aby dojechać do Oslo samochodem osobowym, należy liczyć się 
z przebyciem ok. 1 600 km [16]. Optymalna droga wiedzie przez 
Rostock, z którego należy przeprawić się drogą morską do portu 
Gedser i dalej przez Kopenhagę do Oslo. Na paliwo potrzebne do 
pokonania takiej odległości należy przeznaczyć ok. 530 zł; do tego 
należy doliczyć inne koszty, m.in. koszt przeprawy promowej, który 
wynosi 342,50–469,80 zł [6].

Warszawa–Sztokholm (Szwecja)
Zgodnie z danymi Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszej po-
łowie 2016 r. do Szwecji wyjechało 200 tys. Polaków [2]. Stolica 
Szwecji – Sztokholm – położona jest w środkowej części kraju na 
14 wyspach, które połączone są ze sobą 53 mostami, oraz lądzie 
stałym nad zatoką Saltsjön i jeziorem Melar. 

Głównym lotniskiem Sztokholmu jest Arlanda, położona ok. 
40 km na północ od Sztokholmu. Blisko Sztokholmu znajdują się 
także lotniska Skavsta oraz Västerås. Poza tym Sztokholm w cen-
trum posiada lotnisko Bromma, ale obsługuje ono głównie samo-
loty lokalnych przewoźników, ruch czarterowy i prywatne awionetki.

Z Warszawy do Sztokholmu, w wybranym dniu, możliwych jest 
5 bezpośrednich połączeń lotniczych. Czas trwania lotu to od 1 h 
30 min do 1 h 45 min, a cena jest bardzo zróżnicowana. Za przelot 
tanimi liniami lotniczymi zapłacimy 139–169 zł. Podróż z liniami 
LOT to wydatek rzędu 1 800 zł [10].

W rozkładzie jazdy pociągów widnieją 2 połączenia pomiędzy 
stolicami Polski i Szwecji. Oba docierają do celu następnego dnia 
o godz. 5:54 na Sztokholmskim Dworcu Centralnym. Korzystniej-
sze, zarówno pod względem liczby przesiadek, jak i czasu poświęco-
nego na przejazd, jest połączenie rozpoczynające się o 1:58. O tej 
godzinie pociąg typu EuroNight wyrusza z Warszawy Centralnej, aby 
dotrzeć do dworca Berlin Ostbahnhof o 7:19. Stamtąd 40 min póź-

niej odjeżdża pociąg regionalny, który dociera do dworca Berlin Hbf 
10 min później. Następnie należy pieszo dotrzeć do Berlin Hbf  
(Europaplatz), aby o 11:30 wyruszyć w niemal 8-godzinną podróż 
do Kopenhagi IC Busem – dalekobieżnym autobusem, z możliwo-
ścią zakupu jednego biletu na całą trasę podróży koleją i IC Busem. 
Tam z dworca Koebenhavn Ingerslevsgade należy przejść 300 m, 
aby o 19:56 przemieścić się pociągiem regionalnym z dworca  
Koebenhavn H do Koebenhavns Lufthavn St. Stamtąd to już zale-
dwie 27 min do dworca w Malmö. Na dworcu Malmö Central jest 
55 min na przesiadkę do nocnego pociągu pospiesznego, który 
odjeżdża do Sztokholmu o 22:08 [13].

Nie znaleziono przewoźnika świadczącego autokarowe usługi 
transportowe na trasie Warszawa–Sztokholm.

Aby dojechać samochodem z Warszawy do Sztokholmu, najle-
piej wybrać drogę przez Rostock, a stamtąd dostać się promem do 
Gedser. Odległość drogowa pomiędzy tymi miastami to 1 653 km, 
a szacowany czas przejazdu to prawie 17 h 30 min [16]. Na pali-
wo potrzebne do pokonania takiej odległości należy przeznaczyć 
ok. 550 zł, do tego należy doliczyć inne koszty, m.in. koszt prze-
prawy promowej, który wynosi 342,50–469,80 zł [6]. Porównanie 
różnych opcji transportowych przedstawiono w tabeli 7.

Możliwa jest także przeprawa promowa z polskich portów do 
Szwecji. Najniższy koszt takiej przeprawy dla jednego pasażera 
z miejscem na pokładzie wraz z samochodem osobowym z Gdań-
ska do bliskiego Szkokholmowi portu w Nynäshamn (ok. 60 km) 
to 823,10 zł. Krótsze odcinki morskie można pokonać z Gdyni do 
Karlskrona (500 km od Sztokholmu) – od 358,60 zł, ze Świnouj-
ścia do Trelleborg (645 km od Sztokholmu) od 355,70 zł lub ze 
Świnoujścia do Ystad (620 km od Sztokholmu) od 483 zł [6].
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Tab. 6. Wybrane połączenia z Warszawy do Oslo
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– 1 Sindbad 27 h, 45 min 409,00

Połączenia kolejowe
–

2

Eurocity 5 h, 19 min

976,10*–1 148,10

– Intercity 3 h, 10 min
– Intercity 1 h, 32 min
– Eurocity 3 h, 57 min
– Oeresundzug 12 min
– Oeresundzug 3 h, 39 min
– Regionalzug 3 h, 54 min

Połączenia lotnicze
– 1 W!ZZ 1 h, 55 min 109,00
– 1 RYANAIR 1 h, 50 min 141,00
– 1 NORWEGIAN 1 h, 55 min 296,00

Indywidualny transport prywatny
1 602,833 – samochód osobowy 17 h, 2 min 526,40**

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta promocyjna – czasowa. Bilet Interrail Global Pass (typu flexi, 5-dniowy do 
wykorzystania w ciągu 15 dni).
** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km, 
a cena paliwa – 4,70 zł/l.
Źródło: oprac. własne na podst. [4, 8, 10, 13, 16].

Tab. 7. Wybrane połączenia z Warszawy do Sztokholmu
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– – – – –

Połączenia kolejowe
–

2

EuroNight 5 h, 21 min

976,10*–1 148,10

– Eegional-Expres 10 min
– pieszo 9 min
– IC Bus 7 h, 50 min
– pieszo 15 min
– Oeresundzug 12 min
– Oeresundzug 27 min
– Nacht-Schnellzug 7 h, 46 min

Połączenia lotnicze
– 1 W!ZZ 1 h, 40 min 139,00
– 1 Ryanair 1 h, 30 min 169,00
– 3 LOT 1 h, 45 min 1 806,00

Indywidualny transport prywatny
1 653,156 – samochód osobowy 17 h, 25 min 543,84**

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota 
została przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta promocyjna – czasowa. Bilet Interrail Global Pass (typu flexi, 5 dniowy 
do wykorzystania w ciągu 15 dni).
** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 
7 l/100 km, a cena paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [4, 10, 13, 16].
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Warszawa–Tallinn (Estonia)
Tallinn zlokalizowany jest na północy Estonii, na brzegu Zatoki Tal-
lińskiej. Miasto otacza od południa droga krajowa nr 11, łącząca 
wszystkie drogi krajowe. 

Na wybrany dzień znaleziono 3 oferty na przewozy autokarowe. 
Czas trwania takiej podróży to od 16 h 30 min do 19 h 15 min. Koszt 
takiego przejazdu jest relatywnie niski – wynosi 115–176 zł [7, 8].

W granicach miasta, 4 km od centrum, znajduje się międzynaro-
dowy Port lotniczy Tallinn. Ofertę na przeloty pasażerskie pomiędzy 
Warszawą a Tallinnem oferuje LOT. Podróż trwa 1 h 40 min (czas 
przelotu), a koszt to 436 zł (cena zawiera opłaty lotniskowe i po-
datki) [10].

Znacznie dłuższa jest podróż pociągiem – trwa prawie 60 h. 
O godz. 2:57 odjeżdża pociąg pospieszny, który o 13:46 jest w Miń-
sku. Tam należy się przesiąść, gdyż o 18:42 odjeżdża pociąg do 
Sankt Petersburga. Pociąg ten jest na stacji St Petersburg Vitebskii 
o 9:16 następnego dnia i należy poczekać ponad 21 h, aby o 6:25, 
trzeciego dnia podróży z dworca St Petersburg Glavny odjechać do 
Tallinna. Cel podróży zostaje osiągnięty o 13:43 [13].

Odległość drogowa z Warszawy do Tallinna to prawie 970 km. 
Aby przemierzyć ten dystans samochodem, należy liczyć się z ko-
niecznością spędzenia za kierownicą ponad 12 h [16]. Planując 
podróż pociągiem, najeży dodatkowo zaopatrzyć się w wizę, gdyż 
pociąg przejeżdża przez terytorium Białorusi i Rosji.

Porównanie transportu publicznego i prywatnego przedstawiono 
w tabeli 8.

Warszawa–Wilno (Litwa)
Wilno jest największym pod względem powierzchni miastem w kra-
jach bałtyckich, stanowi także największy węzeł transportowy kraju. 
Najszybszym sposobem dotarcia z Warszawy do Wilna jest trans-
port powietrzny. W wybranym dniu LOT oferuje 3 przeloty, czas ich 
trwania to od 1 h 5 min do 1 h 10 min. Koszt takiego przelotu 

jest dosyć wysoki – waha się od 428 zł aż do 1 120 zł [10]. Dłuż-
szą, lecz znacznie tańszą, alternatywą dla transportu lotniczego 
są przewozy autokarowe. W wybranym terminie przewozy świad-
czą Eurobus/Biacomex, Eurolines Polska, Ecolines i Polski Bus we 
współpracy z Eurolines Lithuania. Koszt takiej podróży to 52–79 zł, 
a czas jej trwania to średnio ok. 9 h [5, 8].

Aby dojechać do Wilna pociągiem, należy rozpocząć podróż, po-
dobnie jak w przypadku podróży do Tallinna, o godz. 2:57 z War-
szawy Centralnej. W Mińsku natomiast trzeba czekać na odjazd 
kolejnego pociągu do godziny 3:00 kolejnego dnia, tj. 13 h 14 min. 
Sama podróż pociągiem nie jest długa, wynosi bowiem nieco po-
nad 14 h, natomiast czas oczekiwania na kolejne połączenie spra-
wia, że jest się u kresu podróży po 27 h 26 min [13]. Decydując się 
na spontaniczną podróż do Wilna, należy niestety wykluczyć prze-
jazd pociągiem z uwagi na konieczność posiadania wizy, a także 
zorganizowania noclegu w Mińsku, w trakcie kilkunastogodzinnego 
oczekiwania na połączenie. Powyższe wpłynie także na koszt po-
dróży tym środkiem transportu.

Wybierając się w podróż transportem indywidualnym, należy na 
nią przeznaczyć ok. 150 zł (na paliwo) i ok. 6 h [16]. Porównanie 
zawarte jest w tabeli 9.

Warszawa–Ryga (Łotwa)
Ostatnią stolicą państw Europy Północnej jest Ryga – stolica 
i największe miasto Łotwy, położone nad Dźwiną w pobliżu jej 
ujścia do Bałtyku w Zatoce Ryskiej. Oddalona jest od Warszawy 
o 660 km. Żeby pokonać ten odcinek samochodem, potrzebnych 
jest prawie 9 h [16]. Koszt paliwa potrzebnego do przebycia tej 
trasy to ok. 218 zł.

Nieco droższym, ale znaczne szybszym, sposobem dotarcia 
do Rygi jest skorzystanie z usług lotniczych. Podróż taka trwa 1 h 
25 min, a cena waha się w granicach 393–501 zł [10]. Znacznie 
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Tab. 8. Wybrane połączenia z Warszawy do Tallinna
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
1 Ecolines 16 h, 30 min 158,00 

– 1 Eurobus/Biacomex 19 h, 15 min 115,00*–176,00
– 1 Polski Bus/Eurolines 

Lithuania 18 h, 45 min 176,00 
Połączenia kolejowe

–
1

Pociąg pospieszny 9 h, 49 min
976,10**–1 148,10– Pociąg pospieszny 14 h, 34 min

– Pociąg pospieszny 7 h, 18 min
Połączenia lotnicze

– 1 LOT 1 h, 40 min 436,00
Indywidualny transport prywatny

969,934 – samochód osobowy 12 h, 25 min 319,13***
Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
** Oferta promocyjna – czasowa. Bilet Interrail Global Pass (typu flexi, 5 dniowy do 
wykorzystania w ciągu 15 dni).
*** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km, 
a cena paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [4, 8, 10, 13, 16].

Tab. 9. Wybrane połączenia z Warszawy do Wilna
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

4 Eurobus/Biacomex 8 h, 45 min–
9 h, 30 min 52,00*–79,00

1 Eurolines Polska 9 h 79,00
1 Ecolines 9 h, 10 min 59,00

– 2 Polski Bus/Eurolines 
Lithuania 10 h 59,00–79,00 

Połączenia kolejowe
– 1 Pociąg pospieszny 9 h, 49 min 976,10*–1 148,10– Pociąg pospieszny 4 h, 34 min

Połączenia lotnicze

– 3 LOT 1 h, 5 min– 
1 h, 10 min 428,00–1 120,00

Indywidualny transport prywatny
459,203 – samochód osobowy 6 h, 9 min 151,01 ***

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
** Oferta promocyjna – czasowa. Bilet Interrail Global Pass (typu flexi, 5 dniowy do 
wykorzystania w ciągu 15 dni).
*** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km, 
a cena paliwa – 4,70 zł/l.
Źródło: oprac. własne na podst. [4, 5, 8, 10, 13, 16].
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miej wynosi cena przejazdu na tej trasie autokarem, tj. od 86 do 
132 zł. Czas trwania takiej podróży to 11 h 40 min–14 h 30 min, 
w zależności od pory dnia. Jeżeli chodzi o dostępność, to również 
pod tym względem transport autobusowy wypada najkorzystniej ze 
wszystkich rodzajów transportu publicznego. Na wskazanym od-
cinku możliwe jest skorzystanie z usług m.in. Eurobus/Biacomex,  
Eurolines Polska, Ecolines i Polskiego Busa we współpracy z Euro-
lines Lithuania (tab. 10) [5, 8].

Po raz kolejny najbardziej czasochłonna okazała się podróż po-
ciągiem (całkowity czas podróży – 29 h 20 min). Tak jak w przypad-
ku podróży do pozostałych stolic krajów bałtyckich, podróż należy 
rozpocząć o 2:57. O tej godzinie odjeżdża pociąg pospieszny z War-
szawy Centralnej, który przyjeżdża na dworzec Minsk-Passajirskii 
o godz. 13:46. Na dalszą podróż należy poczekać do godz. 18:00 
i kontynuować ją pociągiem pospiesznym w kierunku St Peters-
burg Vitebskii, trzeba jednak wysiąść 44 min po północy w No-
vosokolnikach, a stamtąd o 1:35 pojechać dalej, aby dotrzeć do 
Rygi o 9:17 [13]. Podobnie jak przy podróży do Tallina i tym razem 
należy zaopatrzyć się w 2 wizy.

Warszawa–Berlin (Niemcy)
Analizując dane Ministerstwa Sportu i Turystyki, widzimy, że w pierw-
szej połowie ubiegłego roku, do Niemiec wyjechał milion Polaków 
(powyżej 15 roku życia), o 100 tysięcy osób więcej w porównaniu do 
analogicznego okresu poprzedniego roku. Z powyższych danych wy-
nika, że jest to najczęściej odwiedzane przez Polaków państwo [2].

Największym miastem i zarazem stolicą Niemiec jest Berlin. Zaj-
muje on powierzchnię ok. 892 km² i zamieszkuje go 3,4 mln osób. 
Najtańszym i najbardziej dostępnym, spośród transportu zbiorowe-
go, sposobem dojazdu z Warszawy do stolicy Niemiec, jest podróż 

autokarem. Najniższa cena takiego przejazdu to 73 zł. Autokary 
wyjeżdżają z Dworca Zachodniego PKS lub z Dworca Autobusowego 
Metro Młociny i dojeżdżają do Berlina ZOB am Funkturm, Masure-
nallee. Czas takiej podróży to 7 h–12 h [8].

Aby dostać się z Warszawy do Berlina transportem kolejowym, 
należy skorzystać z oferty przewozowej PKP Intercity S.A., która 
na tej trasie w wybranym dniu oferuje 4 bezpośrednie połączenia. 
Czas trwania tych połączeń to ok. 5,5 h, a maksymalna cena biletu 
w 2 klasie pociągu dziennego to 52,60 euro. Obowiązuje wówczas, 
gdy nie ma już dostępnych biletów w tańszych ofertach tj. w cenie 
29 euro [11].

Berlin stanowi nie tylko węzeł transportu drogowego i kolejo-
wego, ale także lotniczego. Obsługiwany jest przez dwa lotniska: 
Schönefeld i Tegel. W wybranym dniu dostępne są 2 bezpośred-
nie połączenia lotnicze pomiędzy Portem Lotniczym im. Chopina 
w Warszawie, a lotniskiem Berlin Tegel realizowane prze linie lotni-
cze Air Berlin. Lot trwa 1 h 25 min, a cena przelotu wraz w opłatami 
lotniskowymi i transakcyjnymi wynosi 1 184–1 314 zł.

Najtańsza opcja przelotu jest oferowana przez linie Air Baltic, 
koszt to 506 zł, ale jest to połączenie z przesiadką więc czas podró-
ży jest znacznie dłuższy. Całkowity czas, od momentu startu w War-
szawie to 10 h, wraz z oczekiwaniem na przesiadkę w Rydze [10].

Odległość drogowa pomiędzy wskazanymi stolicami to 570 km. 
Samochodem osobowym można więc dojechać do Berlina w 5 h 30 
min [16], nie licząc postojów. Koszt paliwa potrzebnego na dojazd 
to ok. 190 zł. Jeśli dodamy do tego koszty amortyzacji pojazdu, 
koszty przejazdu płatnym odcinkiem autostrady A2 w wysokości 
75 zł [7], to podróż ta będzie znacznie droższa, niż ta autokarem 
czy pociągiem.

Porównanie dostępnych środków transportu publicznego z trans-
portem prywatnym przedstawiono w tabeli 11.

Warszawa–Amsterdam (Holandia)
Amsterdam jest miastem i stolicą konstytucyjną Holandii. Około 
18 km na południowy zachód od Amsterdamu znajduje się obsłu-
gujący to miasto port lotniczy Schiphol. Schiphol to 4 co do wielko-
ści lotnisko w Europie i 11 na świecie, a pod względem liczby pasa-
żerów – 4 w Europie. Ofertę na przewozy pasażerskie z Warszawy 
do Amsterdamu w kwietniu 2017 r., przedstawiły linie lotnicze LOT 
oraz KLM. Czas trwania takiego lotu to 1 h 55 min–2 h 10 min, 
cena zaś w porównaniu z transportem autokarowym, jest wysoka 
i wynosi 795–934 zł [10].

Cena podróży autokarem wynosi od 169 zł do 289 zł, dostęp-
ność w wybranym dniu jest także zadowalająca, natomiast czas po-
dróży to średnio 20 h [8]. Wszystkie dostępne na wybranym portalu 
sprzedaży biletów oferty przedstawiono w tabeli 12.

W mieście znajduje się znaczący węzeł kolejowy, główny dworzec 
Central Station, obsługujący dziennie około 280 tysięcy pasażerów. 
Nie ma bezpośrednich połączeń pomiędzy Warszawą a Amsterda-
mem, w wybranym dniu są jednak trzy połączenia z jedną prze-
siadką w Berlinie. Czas takiej podróży to 13 h (szczegółowo przed-
stawiono wybrane połączenie w tab. 12). Znaleziono jeszcze dwa 
połączenia z dodatkową przesiadką w Poznaniu bądź Duisburgu. 
Czas podróży, przy opcji z dwiema przesiadkami, to 13 h 40 min– 
15 h 30 min [13].

Koszt przejazdu z Warszawy do Berlina to 29 euro, jest to jed-
nak cena promocyjna więc liczba miejsc jest ograniczona. Bilety 
można kupić najpóźniej na 3 dni przed odjazdem i nie podlegają 
one zwrotowi ani wymianie. Stała cena to 52,60 euro [11]. Za ko-
lejny etap podroży, z Berlina do Amsterdamu, należy zapłacić od 
49,90 euro [13]. 
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Tab. 10. Wybrane połączenia z Warszawy do Rygi
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

– 4 Eurobus/Biacomex 12 h– 
14 h, 30 min 86,00*–132,00

– 1 Eurolines Polska 12 h 129,00
1 Ecolines 11 h, 40 min 99,00

– 2 Polski Bus/Eurolines 
Lithuania

12 h– 
13 h, 55 min 89,00–132,00

Połączenia kolejowe
–

1
Pociąg pospieszny 10 h, 49 min

976,10**–1 148,10– Pociąg pospieszny 6 h, 44 min
– Pociąg pospieszny 7 h, 42 min

Połączenia lotnicze
– 1 LOT 1 h, 25 min 393,00
– 1 AirBaltic 1 h, 25 min 501,00

Indywidualny transport prywatny
663,285 – samochód osobowy 8 h, 47 min 218,13 ***

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
** Oferta promocyjna – czasowa. Bilet Interrail Global Pass (typu flexi, 5 dniowy do 
wykorzystania w ciągu 15 dni).
*** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km, 
a cena paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [4, 5, 8, 10, 13, 16].
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Wybierając przejazd samochodem osobowym należy zaplano-
wać prawie 11 h podróży [16], nie licząc postojów niezbędnych na 
zregenerowanie sił. Koszt paliwa potrzebnego na pokonanie tego 
1 200 km odcinka to ok. 390 zł.

Warszawa–Bruksela (Belgia)
Bruksela jest stolicą Belgii oraz Unii Europejskiej, miasto położone 
jest w środkowej części kraju nad rzeką Zenne.

Aby dotrzeć z Warszawy do Brukseli autokarem, należy zarezer-
wować miejsce w biurze podróży SINDBAD (SINDBAD-EUROBUS/ 
SINDBAD-INTERBUS), gdyż tylko ten przewoźnik w wybranym termi-
nie realizuje przewozy na tej trasie. Koszt takiej podróży to 179–
289 zł, a czas trwania to 19 h 30 min [8].

Nieco krócej, ale z przesiadkami, można tę podróż przebyć po-
ciągiem. Przykładowo, najkrótsze połączenie z dwiema przesiad-
kami, rozpoczyna się pociągiem Eurocity, który odjeżdża z Dworca 
Centralnego w Warszawie o 5:57. Następnie, po przyjeździe o go-
dzinie 11:43 do dworca Berlin Hbf, z którego odjeżdża Express 
Intercity do Kolonii. Z Kolonii natomiast o 17:43 odjeżdża pociąg 
kategorii Express Intercity do Brukseli. Na dworcu Bruxelles Midi 
jest o 19:35. Całkowity czas połączenia to 13 h 38 min i właśnie 
to połączenie przedstawiono w tabeli 13. Istnieje także połączenie 
krótsze o godzinę, ale za to z trzema przesiadkami w Berlinie po-
między dworcami Ostbanhof, Hbf i i przemieszczeniem się na Hbf 
do podziemnego peronu (tief) oraz w Düsseldorfie [13].

Koszt przejazdu z Warszawy do Berlina to 29 euro (jeśli zaku-
pimy bilet promocyjny). Stała cena to 52,60 euro [11]. Za kolejny 
etap podroży należy zapłacić 79,90–129 euro pod warunkiem, że 
jest to oferta specjalna. Cena zawiera rezerwację miejsca siedzą-
cego dla pociągów z obowiązkiem rezerwacji, dodatkowa rezer-
wacja miejsc siedzących w kolejnych pociągach nie jest zawarta 
w cenie. Cena bez promocji to 167 euro. Dla wielu połączeń nie 
ma niestety ofert specjalnych, nie można też ustalić ceny online. 
Zakupu biletów dokonać można w Centrum dla Podróżnych DB, 
w biurach podróży z licencją DB lub telefonicznie w Serwisie dla 
Podróżnych [13]. Można także zakupić bilet Global Pass. Najtańsza 
opcja, to bilet 5-dniowy do wykorzystania w ciągu 15 dni. Aktualna 
cena tego biletu to 227 euro [4].

Najszybszym sposobem przemieszczenia się pomiędzy wskaza-
nymi wyżej stolicami, jest podróż samolotem. Czas takiej podróży 
to 2 h (wyłącznie czas lotu), a koszt połączeń jest bardzo zróżnico-
wany, wynosi od 374 do 956 zł [10].

Wybierając podróż samochodem osobowym należy się liczyć 
z koniecznością przejechania 1 300 km odcinka drogi. Czas efek-
tywnej podróży to 12 h [16], a koszt paliwa –  ok. 375 zł.

Warszawa–Paryż (Francja)
Zgodnie z danymi Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszej poło-
wie 2016 r. do Francji wyjechało 200 tys. Polaków [2]. Stolicą tego 
państwa jest Paryż. Jest on również największym miastem oraz 
największym węzłem komunikacyjnym we Francji i jednym z naj-
większych na świecie.

Najszybszym sposobem przemieszczenia się pomiędzy Paryżem 
a stolicą naszego państwa jest lot samolotem, która średnio trwa 
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Tab. 11. Wybrane połączenia z Warszawy do Berlina
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

– 2 ECOLINES 7 h– 
7 h, 15 min 73,00

– 2 EST-LOREK 11 h, 35 min–
11 h, 30 min 150,00

– 1 EUROLINES POLSKA 8 h, 10 min 74,00

– 1 SINDBAD-EUROBUS 
SINDBAD-INTERBUS 12 h, 5 min 209,90*–229,00

169,00**
– 3 Polski Bus 9 h, 20 min–

9 h, 30 min 62,00–99,00***
Połączenia kolejowe

– 4 PKP IC 5 h, 19 min–
5 h, 43 min 124,70**–356,04

Połączenia lotnicze
– 2 Air Berlin 1 h, 25 min 1184,00–1 314,00

Indywidualny transport prywatny
572,222 – samochód osobowy 5 h, 24 min 188,19 ****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem.
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
*** Cena podstawowa biletu to 199 zł. Przewoźnik może, od ceny podstawowej, 
udzielić rabatu komercyjnego w wysokości od 1 zł do 198 zł lub ich równowartości 
w €, w zależności od daty zakupu biletu na stronie internetowej lub w punkcie sprze-
daży, liczby dostępnych miejsc na dany kurs oraz innych czynników kształtujących 
popyt na daną usługę przewozową.
**** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, ze spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [5, 8, 10, 11, 16].

Tab. 12. Wybrane połączenia z Warszawy do Amsterdamu
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– 1 ECOLINES 20 h, 20 min 260,00
– 2 EST-LOREK 21 h, 45 min 245,00

– 1 SINDBAD-EUROBUS 
SINDBAD-INTERBUS 19 h, 45 min 199,00*–289,00

169,00**
Połączenia kolejowe***

– 3 EuroNight/Eurocity 5 h, 21 min 124,70**–356,04
Intercity 6 h, 37 min 214,57

Połączenia lotnicze

– 3 LOT 2 h, 5 min– 
2 h, 10 min 795,00

– 2 KLM 1 h, 55 min–
2 h, 5 min 846,00–934,00

Indywidualny transport prywatny
1 190,924 – samochód osobowy 10 h, 58 min 391,51****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem.
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
*** Szczegółowo przedstawiono wybrane – najbardziej optymalne połączenie.
**** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [8, 10, 11, 13, 16].
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zaledwie 2 h 25 min. Samoloty startujące z Warszawy lądują za-
zwyczaj na największym lotnisku, czyli porcie lotniczym im. Charle-
s’a de Gaulle’a znajdującym się w położonym 40 km na północny 
wschód od Paryża Roissy-en-France bądź porcie lotniczym zlokali-
zowanym w pobliżu miejscowości Beauvais, położonym ok. 70 km 
na północ od Paryża. Lotnisko to wykorzystywane jest głównie przez 
loty czarterowe oraz tanie linie lotnicze. Ceny za przelot są bardzo 
zróżnicowane i wynoszą od 309 do 900 zł [10].

Paryż jest także głównym węzłem komunikacji kolejowej we 
Francji. Aby dojechać z Warszawy do Paryża pociągiem, należy 
w pierwszej kolejności dojechać do Ostbahnhof w Berlinie i stam-
tąd do dworca w Paryżu Gare de l’Est z jeszcze jedną przesiadką 
we Frankfurcie nad Menem, bądź w Berlinie dotrzeć z Ostbahnhof 
na Hbf i stamtąd przez Düsseldorf lub Kolonię do dworca Gare du 
Nord. W drugim przypadku podróż jest nieco krótsza, trwa 14 h 
7–8 min [13]. W tabeli 14 przedstawiono dłuższe o ok. 40 min 
połączenie z uwagi na mniejszą ilość przesiadek. Najniższy koszt 
podróży to 29 euro za przejazd z Warszawy do Berlina i 89,90 euro 
za podróż z Berlina do celu [11, 13].

W wybranym dniu usługi na interesującym nas odcinku świadczy 
Biuro Podroży Sindbad Sp. z o.o. Czas takiej podróży to ok 23 h 
45 min, a koszt to wydatek w granicach 189–289 zł [8]. Drożej, ale 
znacznie szybciej można pokonać ten odcinek samochodem oso-
bowym. Należy pamiętać jednak, że podany w tabeli 14 czas jest 
czasem spędzonym za kierownicą. Ważne jest, żeby ze względów 
bezpieczeństwa robić co 2–3 godziny postoje. Przy tak znacznym 
odcinku trzeba zrobić kilka dłuższych postojów bądź podzielić trasę 
na części, zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i dla własne-
go komfortu.

Warszawa–Berno (Szwajcaria)
Szwajcaria jest jednym z krajów alpejskich. Formalnie nie ma stoli-
cy, jej funkcję de facto pełni jednak Berno, będące siedzibą rządu. 
Jest czwartym co do wielkości i ludności miastem Szwajcarii.  

Aby dostać się z Warszawy do Berna drogą powietrzną, najko-
rzystniej wybrać jest ofertę KLM i Sky Work z przesiadką w Am-
sterdamie, gdyż nie ma w wybranym dniu lotów bezpośrednich 
między wskazanymi miastami. Lot liniami KLM do Amsterdamu 
trwa 1 h 55 min, niestety czas oczekiwania w Amsterdamie na 
kolejne połączenie realizowane przez Sky Work wynosi 6 h 25 min. 
Całkowity czas podróży, począwszy od startu w Warszawie wynosi 
prawie 10 h [10], ale i tak jest to najszybszy sposób przemiesz-
czenia się na tym odcinku. Podróż autokarem turystycznym tra-
wa 21 h 45 min. Atrakcyjna pod względem czasu i dostępności 
jest podróż pociągiem. Najkrótsze połączenie trwa niecałe 14 h 
z tym, że są aż 4 przesiadki. W Berlinie, na Ostbahnhof należy 
przesiąść się, aby dotrzeć do Hbf, a stamtąd przemieścić się na 
Hbf (tief). Kolejne przesiadki konieczne są w Hannoverze i Ba-
zylei. Godzinę dłużej, ale za to z jedną przesiadką można doje-
chać do Berna wybierając połączenie o 5:57 z Warszawy Cen-
tralnej. Wsiadając o tej godzinie do pociągu Eurocity dojeżdżamy 
o godz. 11:18 do Ostbahnhof w Berlinie i nie przesiadamy się jak 
w wyżej prezentowanym połączeniu, tylko czekamy 1 h 1 min na 
pociąg Intercity-Express, aby nim bezpośrednio dotrzeć do Berna. 
Cel podróży osiągamy o 20:56 [13]. Połączenie to przedstawiono 
w tabeli 15. Koszt prezentowanego połączenia z Berlina do Ber-
na to 119,90 euro i jest droższe od wspomnianego wcześniej. 
Koszt przejazdu z Berlina Hbf (tief) z przesiadką w Hannoverze  
i Basylei to 69,90 euro. W jednym i drugim przypadku należy do-
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Tab. 13. Wybrane połączenia z Warszawy do Brukseli
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

– 1 SINDBAD-EUROBUS 
SINDBAD-INTERBUS 19 h, 30 min 209,00*–289,00

179,00**
Połączenia kolejowe***

–
1

Eurocity 5 h, 46 min 124,70 **–356,04
– Intercity-Express 4 h, 17 min ****– Intercity-Express 1 h, 52 min

Połączenia lotnicze
– 1 W!ZZ 2 h, 5 min 374,00

2 RYANAIR 1 h, 55 min 412,00–574,00

3 LOT 2 h, 5 min– 
2 h, 10 min 526,00–956,00

– 2 brussels airlines 2 h, 15 min 754,00
Indywidualny transport prywatny

1 300,073 – samochód osobowy 11 h, 54 min 375,72*****
Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem.
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
*** Szczegółowo przedstawione wybrane – optymalne połączenie.
**** Nie można ustalić ceny online.
***** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, ze spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [8, 10, 11, 13, 16]. Tab. 14. Wybrane połączenia z Warszawy do Paryża
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

– 1 SINDBAD-EUROBUS 
SINDBAD-INTERBUS 23 h, 45 min 189,00*–289,00

189,00**
Połączenia kolejowe***

–
2

Eurocity 5 h, 21 min 124,70**–356,04
– Intercity-Express 4 h, 25 min 386,57**– TGV 3 h, 43 min

Połączenia lotnicze
– 1 RYANAIR 2 h, 20 min 309,00

3 LOT 2 h, 25 min–
2 h, 30 min 882,00

– 2 AIRFRANCE 2 h, 25 min–
2 h, 30 min 371,00–900,00

Indywidualny transport prywatny
1 591,126 – samochód osobowy 14 h, 34 min 523,44****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem.
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
*** Szczegółowo przedstawione wybrane – najkrótsze połączenie spośród połączeń 
z najmniejszą liczbą przesiadek.
**** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [8, 10, 11, 13, 16].
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liczyć koszt przejazdu z Warszawy do Berlina, czyli 29 euro bądź 
52,60 euro, w zależności czy uda nam się kupić bilet promocyjny 
oraz czy pasują nam warunki promocji [11, 13]. Wysoki jest także 
koszt podróży samolotem i wynosi 1 371 zł [10]. Koszt paliwa, po-
trzebnego do przebycia tego odcinka to ok. 475 zł. Wynika z tego, 
że kierując się przy wyborze środka transportu, kryterium opła-
calności najlepiej jest wybrać podróż autokarem. Cena przejazdu 
w wybranym dniu to 259–299 zł, w zależności czy jest to cena 
promocyjna, czy regularna [8].

Warszawa–Vaduz (Liechtenstein)
Liechtenstein to górskie państwo w Europie Zachodniej, leżące 
pomiędzy Austrią i Szwajcarią. Jego powierzchnia to zaledwie 
160 km². Stolicą Liechtensteinu jest Vaduz. Znajduje się w środ-
kowo-zachodniej części kraju, bezpośrednio przy granicy ze Szwaj-
carią. Liechtenstajn nie posiada portu lotniczego. Najbliższe porty 
lotnicze to Sankt Gallen, zlokalizowany w miejscowości Altenrhein 
(Szwajcaria) i port lotniczy w Friedrichshafen (Niemcy). Nieco dalej 
zlokalizowane jest duże, międzykontynentalne lotnisko w Zurychu. 
Nie znaleziono także ofert na przewozy autokarowe z Warszawy 
do Vaduz. Aby dojechać do stolicy Liechtenstajnu, należy więc wy-
brać pociąg lub skorzystać z indywidualnego środka transportu. 
Najwięcej połączeń kojowych jest do szwajcarskiego miasta Buchs, 
położonego przy granicy z Liechtenstainem, ustalono jednak 3 po-
łączenia do stacji Schaan-Vaduz mieszczącej się w miejscowości 
Schaan, 3,5 km od Vaduz. Możliwe jest połączenie z Warszawy, 
przez Czechy, z przesiadką w mieście Břeclav i Austrię z przesiad-
kami w Wiedniu i Feldkirch. Połączenie trwa 20 h. Znacznie krót-
szym, bo niespełna 17 h, jest to o 1:58 z Warszawy Centralnej 
pociągiem EuroNight. O godz 7:19 pociąg dociera do Ostbahnhof 
w Berlinie, skąd po godzinnym oczekiwaniu przesiadamy się do 
Intercity, aby dojechać do Bazylei. W Bazylei, należy kolejny raz 
przesiąść się do pociągu Intercity, aby udać się w prawie dwugo-
dzinną podróż do szwajcarskiego miasta Sargans (ok. 3 km na za-

chód od granicy Lichtestein–Szwajcaria), a stamtąd o godz. 18:36 
udać się w ośmiominutową podróż pociągiem Regional Express do 
stacji Buchs SG. Z Buchs SG to już tylko 3 minuty pociągiem regio-
nalnym do stacji Schaan-Vaduz [13] (por. tab. 16). Koszt połączeń 
promocyjnych to: z Warszawy do Berlina – 29 euro [11] z Belina do 
Schaan-Vaduz – 89,90 euro [13]. Aby pokonać ten odcinek samo-
chodem osobowym, należy ok. 420 zł przeznaczyć na paliwo i ok. 
11 h 30 min na podróż samochodem [16].

Warszawa–Luksemburg
Stolicą Wielkiego Księstwa Luksemburga jest Luksemburg. Jest po-
łożony na południu kraju. W Luksemburgu ma swoją siedzibę kilka 
instytucji Unii Europejskiej, w tym jej Trybunał Sprawiedliwości.

W mieście znajdują się stacje kolejowe Luksemburg, Hollerich 
i lotnisko Luxembourg-Findel.

W wybranym dniu znaleziono zaledwie jedno, bezpośrednie po-
łączenie lotnicze z Warszawy do Luksemburga. Realizowane jest 
przez LOT, trwa 2 h, a całkowity koszt połączenia to 1 710 zł [10]. 

Zdecydowanie tańsza jest podróż autokarem turystycznym. Koszt 
takiej podróży to 269,90 zł (cena promocyjna 239,90 zł), ale z kolei 
podróż taka trwa ponad 20 h [8]. Możliwe jest także, pokonanie 
tego odcinka pociągiem. Istnieje kilka połączeń do końcowej stacji 
w Luksemburgu, jak również do niemieckiego miasta Saarbrücken, 
z którego odcinek 130 km należy pokonać autobusem. Spośród 
tych połączeń, kończących się na stacji w Luksemburgu istnieją 3 
z relatywnie krótkim czasem podróży tj. ok. 14 h 30 min przez Ko-
lonię i Trier bądź przez Kolonię i Koblencję z 4 przesiadkami. Jest 
też jedna oferta na podróż z 3 przesiadkami (w Berlinie, Hamburgu 
i Koblencji), ale trwa ona aż 4 godziny dłużej [13]. W tabeli 17 przed-
stawiono szczegółowo najkrótsze połączenie, rozpoczynające się 
o 1:58 z Warszawy pociągiem EuroNight. O 7:26 odjeżdża pociąg do 
Berlina Hbf, a stamtąd należy przejść na Hbf (tief), aby o 7:49 pocią-
giem Intercity-Express odjechać w kierunku Kolonii. Na dworcu Köln 
Hbf pociąg jest o 12:09, a o 12:21 odjeżdża kolejny pociąg, tym 
razem Regional Express do Trier. W Trier jest o 15:37, a stamtąd 
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Tab. 15. Wybrane połączenia z Warszawy do Berna
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

– 1
SINDBAD-EUROBUS 
INTERCARS-SINDBAD 21 h, 45 min 259,00*–299,00

SINDBAD-INTERBUS 209,00**
Połączenia kolejowe***

– 1 Eurocity 5 h, 21 min 124,70**–356,04
– Intercity-Express 8 h, 37 min 515,57**

Połączenia lotnicze
– 1 KLM 1 h, 55 min 1 371,00– Sky Work 1 h, 35 min

Indywidualny transport prywatny
1 444,42 – samochód osobowy 13 h, 10 min 475,08****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem.
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
*** Szczegółowo przedstawiono wybrane połączenie z najmniejszą liczbą przesiadek.
**** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.
Źródło: oprac. własne na podst. [8, 10, 13, 16].

Tab. 16. Wybrane połączenia z Warszawy do Vaduz
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– – – – –

Połączenia kolejowe*
–

1

EuroNight 5 h, 21 min 124,70**–356,04
– Intercity-Express 7 h, 28 min

386,57**– Intercity 1 h, 59 min
– Regional-Express 8 min
– Regionalzug 3 min

Połączenia lotnicze
– – – – –

Indywidualny transport prywatny
1 268,104 – samochód osobowy 11 h, 22 min 417,17***

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Szczegółowo przedstawiono wybrane połączenie z najmniejszą liczbą przesiadek.
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
*** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, ze spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [11, 13, 16].
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to już zaledwie niespełna godzinna podróż do celu. Przedstawione 
połączenie jest jednak droższe niż inne połączenia z uwagi, że cena 
zawiera już rezerwacje miejsca siedzącego i jest to 1 klasa [13].

Podróż samochodem osobowym trwa ok. 12 h [16] (nie licząc 
przerw), a koszt paliwa to ok. 430 zł.

Warszawa–Monako
Monako to niewielkie miasto-państwo położone w Europie Połu-
dniowej nad Morzem Śródziemnym w obrębie Riwiery Francuskiej. 
Monako oddalone jest od Warszawy o 1 818 km. Do pokonania 
tego odcinka drogi potrzeba ponad 17 h [16] (wyłącznie czas jazdy) 
i ok. 600 zł na zakup paliwa. Monako nie posiada lotniska, w dziel-
nicy Fontvieille funkcjonuje jednak lądowisko dla śmigłowców i to 
właśnie na nim może zakończyć się podróż drogą powietrzną. Wy-
bierając podróż samolotem musimy się liczyć z dwukrotną przesiad-
ką i stosunkowo wysokim kosztem podróży. Najtańszy, w wybranym 
terminie, przelot kosztuje 1 541 zł (cena z opłatami i podatkami) 
z tym, że w Paryżu, aby dotrzeć do Nicei należy zmienić lotnisko 
z Charles de Gaulle na Orly. Za krótszą tj. 6 godzinną podróż, bez 
konieczności przemieszczania się pomiędzy paryskimi lotniskami, 
należy zapłacić 1 888 zł i właśnie to połączenie przedstawiono 
w tabeli 18. Podróż zaczyna się o godz. 6:20 z Lotniska Chopina 
w Warszawie, po 2 h 30 min samolot ląduje na lotnisku Charles de 
Gaulle w Paryżu. Po 1 h 5 min oczekiwania wsiadamy do kolejnego 
samolotu linii Air France i lecimy do Nicei. Na lotnisku Cote d’Azur 
jesteśmy o 11:25, o 12:14 wsiadamy zaś do śmigłowca linii Flex- 
Flight (obsługiwany przez Air Malawi), aby po 6 min wylądować na 
Monaco Heliport [10].

O 1 600 zł taniej można tę podróż przebyć autokarem z Biurem 
Podróży Sindbad. Oszczędność ta może być jeszcze większa, jeśli 
wybierzemy ofertę internetową bądź promocyjną. Za bilet SINDBAD-
-EUROBUS zapłacimy 259 zł, natomiast w SINDBAD-INTERBUS – 
229 zł. Autobus wyjeżdża o 11:15 z Dworca Zachodniego PKS, na 
miejsce dociera po ok. 31 h [8].

Wybierając podróż pociągiem, możemy dojechać z Warszawy do 
Monako w 25 h 43 min. W tabeli 18 przedstawiono nieco dłuższe 
połączenia, za to z najmniejszą ilością przesiadek. Jedno z tych 
połączeń wiedzie przez Niemcy i Francję i trwa 26 h 25 min. Podróż 
rozpoczyna się pociągiem Eurocity o godz. 17:58 z Dworca Cen-
tralnego w Warszawie. O 23:17 pociąg ten przyjeżdża do dworca 
Berlin Hbf, skąd po 36 minutach oczekiwania odjeżdża Intercity 
do Dortmundu. O 7:13 w Dortmundzie należy wsiąść do pociągu 
Thals, aby udać się do Paryża. Tam należy się przemieścić pomię-
dzy stacjami Nord i Gare de Lyon, skąd odjeżdża ostatni pociąg 
w tym połączeniu tj., TGV o 14:19. Drugie połączenie jest natomiast 
przez Austrię i Włochy i trwa 26 h 53 min. Zaczyna się o 12:45, 
o tej właśnie godzinie odjeżdża Express InterCity z Dworca Central-
nego w Warszawie, który dojeżdża do Hauptbahnhof w Wiedniu 
o 19:49. O 21:27 należy wsiąść do nocnego pociągu typu Euro- 
Night, aby o 8:12 dnia następnego znaleźć się w Wenecji na dwor-
cu Venezia Mastre. Stąd 20 minut później odjeżdża EuroStar Italia 
w kierunku Torino Porta Nuova, należy jednak o 10:45 wysiąść na 
mediolańskim dworcu Milano Centrale, z którego o 11:10 odjeżdża 
pociąg do Nicei, przez interesującą nas stację tj. Monaco-Monte-
-Carlo. Cel podróży osiągamy o 15:35 następnego dnia [13]. Dla 
wskazanych w tabeli 18 połączeń kolejowych nie można ustalić 
ceny online. Jeżeli jednak cena nie będzie nam odpowiadała, to 
zawsze możemy skorzystać z oferty Interrail i zakupić jeden z bi-
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Tab. 17. Wybrane połączenia z Warszawy do Luksemburga
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– 2 SINBAD-EUROBUS 20 h, 15 min 239,90*–269,90

Połączenia kolejowe**
–

1

EuroNight 5 h 21 min 124,70***–356,04
– Regionalbahn 9 min

687,57***– Intercity Express 4 h, 20 min
– Regional Express 3 h, 6 min
– Regional Express 52 min

Połączenia lotnicze
– 1 LOT 2 h 1 710,00

Indywidualny transport prywatny
1 307,657 – samochód osobowy 12 h, 6 min 430,00****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem.
** Szczegółowo przedstawiono wybrane połączenie z najmniejszą liczbą przesiadek.
*** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
**** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, ze spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [8, 10, 11, 13, 16]. Tab. 18. Wybrane połączenia z Warszawy do Monako
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

1 SINBAD-EUROBUS 31 h, 5 min 259,90*–289,90
– SINBAD-INTERBUS 229,00**

Połączenia kolejowe***
–

1

Eurocity 5 h, 19 min 124,70**–356,04
– Intercity 5 h, 37 min

****– Thalys 4 h, 52 min
– TGV 6 h, 4 min

------ ------ ----------------------- -------------- ------
–

1

Express InterCity 7 h, 4 min

****– EuroNight 10 h, 39 min
– EuroStar Italia 2 h, 13 min
– Eurocity 4 h, 28 min

Połączenia lotnicze
–

1
Air France 2 h, 30 min

1 888,00– Air France 1 h, 30 min
– FlexFlight 6 min

Indywidualny transport prywatny
1 817,924 – samochód osobowy 17 h, 14 min 597,79*****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w €. Kwota zo-
stała przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem.
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona.
*** Szczegółowo przedstawiono wybrane połączenia z najmniejszą liczbą przesiadek.
**** Nie można ustalić ceny online.
***** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, ze spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [8, 10, 11, 13, 16].



Analizy

letów Global Pass. Cena biletu typu flexi, 5-dniowego do wykorzy-
stania w ciągu 15 dni, wynosi 267 euro (obecnie z 15% zniżką tj. 
227 euro) [4].

Podsumowanie
Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że bezkonkurencyjny 
w relacjach do Europy Zachodniej i Północnej, jeżeli chodzi o czas 
podróżowania, jest transport lotniczy. Z danych statystycznych 
zgromadzonych dla Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że 
w pierwszej połowie 2016 r. właśnie z tego środka transportu 
skorzystała największa liczba podróżnych (tj. 53,35%). Oszczęd-
ność czasu do Wielkiej Brytanii czy Irlandii w porównaniu z drugim 
najczęściej wybieranym środkiem transportu, tj. transportem pry-
watnym, to ok. 13 h. Oszczędność ta zwiększa się jeszcze w przy-
padku podróży z Warszawy do stolic niektórych krajów nordyckich, 
tam gdzie niezbędna jest przeprawa promowa. Porównując czas 
dotarcia z Warszawy do najdalej położonej stolicy Europy Północ-
nej, tj. Reykjaviku, zauważyć można, że różnica jest ogromna. Ten 
niemal 3 600 km odcinek można samolotem pokonać już w zaled-
wie 5 h 40 minut (długość samego lotu), jadąc tam samochodem, 
należy przeznaczyć na podróż prawie 4 doby. Ponad 1 500 km 
odcinek należy przepłynąć na promie, a to trwa ok. 68 h! Różnice 
te są znacznie mniejsze na krótszych odcinkach, posiadających 
dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową. W przypadku podróży 
do stolic krajów bałtyckich w dalszym ciągu najkorzystniejszy pod 
względem czasu jest wybór transportu lotniczego, jednakże należy 
tu doliczyć czas na dotarcie do lotniska i z lotniska w miejscowo-
ści docelowej, czas odprawy i oczekiwania na lot. Na tych mniej 
popularnych odcinkach nie ma zbyt wiele ofert na tanie przeloty. 
Pod tym względem najkorzystniej jest wybrać się w podróż autobu-
sem. Koszt takiej podróży do najbliżej położonej stolicy to zaledwie 
52 zł, a koszt paliwa na tym odcinku to 3 razy tyle, natomiast koszt 
lotu wynosi od 428 zł do 1 120 zł.

W przypadku wyjazdu do Berlina – stolicy kraju najczęściej odwie-
dzanego przez Polaków (ok 1 mln w pierwszym półroczu 2016 r.) – 
zdecydowanie korzystniej, ze względu na cenę, wybrać jest autobus. 
Zaprezentowane połączenia lotnicze kosztują ok. 1 200–1 300 zł. 
Istnieją tańsze połączenia, lecz należy się przesiadać. Najkrótsze 
połączenie z jedną przesiadką trwa aż 2 h 45 min, a do tego na-
leży jeszcze doliczyć 1 h 10 min potrzebnych na przesiadkę w Mo-
nachium. Czas podróży będzie jeszcze dłuższy tj. 10 h wybierając 
tańszą alternatywę, wynoszącą 506 zł tj. lot z przesiadką w Rydze. 

Atrakcyjne, jeżeli chodzi o czas podróży, jest połączenie kolejo-
we. Trasę z Warszawy do Berlina można pokonać w zaledwie 5 h 
19 min tj. w podobnym czasie jak w przypadku wyboru indywidu-
alnego środka transportu. Wybierając jednak ten drugi, należy pa-
miętać, że podany czas, jest czasem efektywnej jazdy, więc należy 
doliczyć jeszcze wszelkie postoje związane z odpoczynkiem, posił-
kiem, tankowaniem itp. Podróż autobusem na tym odcinku trwa 
7–12 h i jest najbardziej dostępna spośród wszystkich środków 
transportu publicznego. Także oferta cenowa jest bezkonkurencyj-
na. Za podróż ECOLINEST zapłacimy zaledwie 73 zł.

PKP INTERCITY oferuje kilka możliwości dotarcia z Warszawy do 
stolic blisko oddalonych krajów m.in. do Berlina, w tych przypad-
kach przewozy kolejowe wydają się być konkurencyjne, jeśli chodzi 
o dostępność, wygodę i czas przejazdu, w porównaniu z innymi 
środkami komunikacji publicznej. Także oferta cenowa, w przypad-
ku ofert promocyjnych, jest niezwykle atrakcyjna. Sprawa się znacz-
nie komplikuje przy dalszej podróży. Do stolic, bardziej oddalonych, 
bądź mniej popularnych nie ma niestety bezpośrednich połączeń 
kolejowych, a konieczność wielokrotnych przesiadek i w wielu 

przypadkach bardzo długi czas oczekiwania sprawia, że ten rodzaj 
transportu jest wybierany zaledwie przez 1,2% Polaków.

Zatem godnym rozważenia wydaje się być poprawienie jakości 
usług kolejowych poprzez atrakcyjny rozkład jazdy, komfort, łatwy 
dostęp, niezawodność usług, tak aby coraz większa liczba polskich 
obywateli, przy planowaniu podróży wybierała podróż koleją, czy-
li środkiem transportu wysoce energooszczędnym i przyjaznym 
środowisku. Do zasadniczego przełomu w poprawie atrakcyjności 
może dojść tylko po wybudowaniu linii dużej prędkości z Warszawy 
do Poznania i Wrocławia przez Łódź i dalej z przedłużeniami do Ber-
lina i Pragi. Brak rozwoju sieci dużych prędkości oznaczał będzie 
dalszą marginalizację kolei na rynku międzynarodowych przewozów 
pasażerskich.
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Competition in the international passenger transport market.  
Passenger transportation between Warsaw and the capitals  

of the countries of Northern Europe and Western Europe
Mobility is extremely important for economic development and for 
the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure 
and leisure purposes and for business purposes or training. 
In this article, being the first of two publications on international 
competition passenger transport, results are presented analysis 
of transport offers from Warsaw to the capitals of the countries of 
Northern and Western Europe.
Comparisons were made with individualized transport and public 
transport. 
Considered taken availability of the means of transport, travel time 
and price.


