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Podróżowanie w nocy

Zalety podróży nocą

Pociągi nocne to bardzo wygodna forma podróżowania. Wyposażenie pociągów dostosowane
jest do nocnej jazdy, dzięki czemu pasażerowie mogą spać podczas podróży. To także bezpieczna
forma podróżowania – pociągi są stale monitorowane, bagaże można bezpiecznie umieścić w
zamykanych schowkach, a na niektórych trasach kierownik pociągu przechowuje dokumenty w
czasie podróży.

Wielu podróżnych ceni także koleje nocne z uwagi na oszczędność czasu oraz pieniędzy.
Przemieszczając się w godzinach nocnych, można zaoszczędzić dzień, którego nie trzeba spędzić
w podróży. Ponadto nie trzeba ponosić kosztów hotelu – przy podróży tam i z powrotem jest to
oszczędność dwóch noclegów.      

Rodzaje miejsc sypialnych

Pociągi nocne oferują kilka rodzajów miejsc – w zależności od typu pociągu mogą to być
przedziały sypialne, przedziały sypialne deluxe, kuszetki oraz odchylane siedzenia.

City Night Line

Dla przykładu pociągi City Night Line kursujące pomiędzy Austrią, Francją, Niemcami, Włochami,
Danią, Szwajcarią i Czechami oferują cztery rodzaje miejsc:

Przedziały sypialne deluxe (deluxe sleeper car)

To najwyższy standard podróży. Wagony są klimatyzowane, każdy podróżny otrzymuje zestaw
pościeli, kosmetyków, każdy przedział wyposażony jest w WC oraz prysznic, śniadanie wliczone
jest w cenę biletu i podawane jest do przedziału. Przedziały są 3-osobowe, a łóżka o wymiarach
190 x 80 cm.

Przedziały sypialne (sleepers)

To także klimatyzowane wagony, zamykane przedziały, pościel, śniadanie podawane do
przedziału. Łóżka mają wymiary 190 x 70 cm.

Kuszetki (couchettes)

To przedziały sypialne dla sześciu osób. Każdy pasażer otrzymuje pościel oraz kosmetyki.

Rozkładane siedzenia

Tu wagony są klimatyzowane, podróżni mają dostęp do toalet, na życzenie można otrzymać koc.  

Odchylane siedzenia

Klasa oferuje odchylane siedzenia, darmową prasę, toaletę w każdym wagonie.

Elipsos

Nocny pociąg kursujący na trasie Francja – Hiszpania oferuje trzy klasy:
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Gran Class – klasa oferuje przedziały dla jednej lub dwóch osób, toalety z prysznicem w
przedziale, obiad oraz śniadanie w cenie biletu, darmową prasę.
Club Class – oferuje przedziały męskie i żeńskie, podział na płeć nie obowiązuje, jeśli
cały przedział zostanie zarezerwowany przez wspólnie podróżującą grupę, śniadanie w
cenie biletu, umywalkę w przedziale, toalety zlokalizowane są na końcu każdego
wagonu.
Tourist Class – przedziały dla 4 osób, obowiązuje podział ze względu na płeć, chyba że
cały przedział zostanie zarezerwowany przez wspólnie podróżującą grupę.

Thello

Pociągi Thello kursujące pomiędzy Francją a Włochami oferują:

Przedziały sypialne – klasa oferuje przedziały pojedyncze, podwójne oraz dla trzech
osób (T3). Przedziały są klimatyzowane, zamykane na klucz, podróżni otrzymują zestaw
pościelowy, w przedziałach jest umywalka, darmowe śniadanie serwowane w przedziale
restauracyjnym.
Kuszetki T4 – to klimatyzowane przedziały z kuszetkami dla 4 osób. Istnieje możliwość
rezerwacji przedziału tylko dla kobiet.
Kuszetki T6 - to klimatyzowane przedziały z kuszetkami dla 6 osób.

Polskie pociągi

Z kolei pociągi nocne z Polski mają w swej ofercie 3 kategorie miejsc – przedziały sypialne,
kuszetki oraz rozkładane siedzenia.

W zależności od rodzaju pociągu typ oferowanych miejsc może się różnić. Wyboru miejsc
dokonuje się online podczas rezerwacji biletu kolejowego. Niektóre pociągi oferują przedziały z
uwzględnieniem podziału na płeć – w takim przypadku podczas rezerwacji biletu online klient
zostanie poproszony o określenie przedziału męskiego lub żeńskiego.  
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