بـرنـامـه حـرکت قطـارهـاي مسافري از مورخه  1396/08/01لغـايت 1396/12/24

تاريخ اصالحیه 1396/08/14 :

قطارهاي برون شهري
شماره قطار
ردیف

مسير

1

ف 1تبریس-تهران-تبریس(رعذ)

بهاء بليت(بریال)

سازمان قطار

نوع قطار

روزهاي حرکت

ساعت حرکت از تبریس

ساعت ورود به تهران

روزهاي حرکت

ساعت حرکت از تهران ساعت ورود به تبریس

از تبریس از تهران
431

430

27500ریال هسینه خدمات ایستگاهی
4/32درجه یک اسپانیایی 4/60+اسپانیایی تبذیلی
+رستوران++مولذ برق

درجه یک اسپانیایی
اسپانیایی تبذیلی

 7/44چهارتخته خلیج فارس 4/66+لوکس شش چهار تخته خلیج فارس

2

تخته میالد +رستوران+استیم+حمل خودرو

ف 2تیریس-تهران-تبریس (رجاء)

433

432
 10/36لوکس  4تخته البرز+رستوران+حمل

2

خودرو

لوکس  6تخته میالد
چهار تخته البرز

17:55

همه روزه

5:55

یک روز در میان

همه روزه

18:00

شش تخته

6:35

سهنذ

16:45
یک روز در میان

 516,000ریال

چهارتخته خلیج  462,500ریال

یک روز در میان
04:55

 372,500ریال

16:20

شش تخته میالد  432,500ریال

4:50

یک روز در میان

چهارتخته لوکس البرز  490,000ریال

قطارهاي محلی
شماره قطار
ردیف

مسير

سازمان قطار
رفت

برگشت

نوع قطار

روزهاي حرکت از تبریس

یکشنبه  -سه شنبه -

ساعت حرکت از تبریس

ساعت ورود

روزهاي حرکت

یکشنبه  -سه شنبه -

ساعت حرکت

8:30

11:20
10:55

پنجشنبه-جمعه
شنبه  -دوشنبه  -چهارشنبه

13:50

10:40

یکشنبه  -سه شنبه  -پنجشنبه

14:00

1

تبریس-جلفا-تبریس (محلی)

944

945

 3/80درجه دو اتوبوسی دانمارکی+استیم

درجه دو دانمارکی

3

تبریس-جلفا-تبریس(رعذ ادامه دارف)1

942

943

 2/60درجه یک اسپانیایی

درجه یک اسپانیایی

پنجشنبه-جمعه
شنبه  -دوشنبه  -چهارشنبه

7:45

2

تبریس -سلماس -تبریس ( رعذ ادامه دارف)1

966

967

 2/60درجه یک اسپانیایی

درجه یک اسپانیایی

یکشنبه  -سه شنبه  -پنجشنبه

7:45

ردیف

مسير

1

تبریس-مشهذ-تبریس( 1رجاء)

بهاء بليت(بریال)

ساعت ورود به تبریس

16:00

18:40

25,000ریال

16:45

 69500ریال

16:45

92,500ریال

قطار کمربنذي (تبریس  -مشهذ )
شماره قطار

بهاء بلیت(بریال)
سازمان قطار

نوع قطار

روزهاي حرکت از تبریس

ساعت حرکت از تبریس ساعت ورود به مشهد

روزهاي حرکت

ساعت حرکت ازمشهد ساعت ورود به تبریس

از تبریس از مشهد

55000ریال هسینه خذمات ایستگاهی

 8 /36لوکس چهارتخته توس
480

481

488

489

 3/32 +لوکس چهار تخته اکسپرس
+رستوران+استیم+حمل خودرو

2

تبریس-مشهذ-تبریس( 2رجاء)

لوکس 4تخته توس
لوکس 4تخته اکپرس

 7/44چهارتخته خلیج فارس +

چهارتخته خلیج فارس

 3/66لوکس شش تخته میالد +رستوران+استیم

لوکس  6تخته میالد

همه روزه

همه روزه

13:40
11:45

14:35
12:15

همه روزه

همه روزه

07:00
22:00

توس  1,085,000ریال

07:45
22:35

لوکس  1,150,000ریال

چهارتخته خلیج 940,000
شش تخته میالد  800,000ریال

توجه فرمائيد :با عنایت به تصویب شناورسازی قيمت بليت قطارهای مسافری ،مبالغ مندرج در جدول در روزهای متفاوت تا سقف  20درصد افسایش یا كاهش خواهد داشت.
حمل خودرو تبریس-مشهد 1روزهای سه شنبه از تبریس و روزهای جمعه از مشهد بمبلغ  2,255,000ریال و بصورت همه روزه با قطار ف 2تبریس-تهران به مبلغ  1,077,500ریال می باشد.

