Dworzec kolejowy
Gryfice
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Dworzec kolejowy położony jest w południowozachodniej części miasta, przy ul. Dworcowej
1 . Przed budynkiem dworca udostępniono
podróżnym kilkanaście niestrzeżonych miejsc
parkingowych.

Budynek dworca został zbudowany na przełomie
XIX i XX wieku, w związku z uruchomieniem w 1882
roku linii kolejowej z Goleniowa do Kołobrzegu. W
1896 roku uruchomiono wąskotorową linię
kolejową, łączącą Gryfice z Niechorzem i
Dargosławiem. Linia ta funkcjonowała do początku
lat 90-tych XX wieku. Obecnie wąskotorowa linia
Gryfice Wąskotorowe – Pogorzelica Gryficka jest
jedną z dwóch czynną tego typu linią w
województwie zachodniopomorskim. Przy ul. Błonie
2 można zapoznać się z Wystawą Nadmorskiej Kolei
Wąskotorowej.
Dworzec jest dwukondygnacyjną budowlą z
użytkowym poddaszem, pokrytą tynkiem. Przed
budynkiem, od strony ulicy Dworcowej zachowane
zostały tory kolei wąskotorowej, zwrotnica i semafor
świetlny. Innymi interesującymi obiektami
dworcowej infrastruktury są: magazyn z rampą
(widoczny sprzed budynku dworca i peronów) oraz
kwadratowa wieża wodna (około 150 metrów na
południowy - zachód od budynku dworca, po drugiej
stronie torów, widoczna z peronów).
Z Gryfic można dojechać do Szczecina i Kołobrzegu,
a po przesiadce w tym ostatnim do Koszalina.
Dostępnych jest kilkanaście połączeń dziennie.
Wszystkie są obsługiwane przez spółkę PKP
Przewozy Regionalne. Kasa prowadzi sprzedaż
biletów na relacje krajowe oraz z rezerwacją miejsc.
Możliwość płatności kartą. Budynek dworca jest
przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Poczekalnia dworcowa nie jest
udostępniana całodobowo.

ADRES

ul. Dworcowa 1, 72-300 Gryfice
GODZINY OTWARCIA

Kasa czynna: pon. - pt. 06:4012:20 i 13:30-18:00, sob. 09:20 12.20 i 13:30 - 18:00, nd. 09:2018:40.
WSPÓŁRZĘDNE

53.9145804493, 15.1920911698
53° 54' 52'', 15° 11' 32''
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