
Godz. 
Odjazdu RELACJA kursuje

04:45 Suwałki-Warszawa p. Zambrów codziennie

04:50 Gołdap-Białystok p. Olecko, Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze

05:00 Suwałki-Białystok p. Suchowola od poniedziałku do piątku w dni robocze

05:20 Suwałki-Białystok p. Lipsk od poniedziałku do piątku w dni robocze

05:25 Olecko-Suwałki p. Bakałarzewo od poniedziałku do piątku w dni robocze

05:35 Sejny-Suwałki od poniedziałku do piątku w dni robocze

05:40 Milewo-Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze

05:45 Suwałki-Ełk p. Raczki od poniedziałku do piątku w dni robocze

05:50 Zawady Tworki-Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:00 Ełk-Suwałki p. Olecko od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:00 Gołdap-Suwałki p. Przerośl. Filipów od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:00 Puńsk-Suwałki od poniedziałku do soboty w dni robocze

06:15 Suwałki-Sejny od poniedziałku do piątku w dni robocze

PKS NOVA S.A. Oddział Suwałki informuje, że w związku z zapobieganiem i 
zwalczaniem COVID-19                                                                                                                                   

od dnia 09.11.2020 r. będzie realizował nw. kursy:

06:15 Suwałki-Sejny od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:20 Augustów-Białystok od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:25 Olecko-Suwałki p. Raczki od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:30 Ełk-Augustów p. Kalinowo od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:35 Augustów-Augustów p. Solistówkę od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:35 Augustów-Suwałki p. Nowinkę od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:35 Wiżajny-Suwałki p. Smolniki od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:40 Suwałki-Olecko p. Bakałarzewo od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:40 Suwałki-Sejny p. Maćkowa Ruda od poniedziałku do piątku w dni robocze

06:40 Suwałki-Suwałki p. Płociczno w soboty

06:45 Suwałki-Białystok p. Suchowola codziennie
06:50 Gołdap-Białystok p. Olecko, Ełk codziennie

06:52 Banie Maz-Gołdap od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:00 Sejny-Sokółka p. Augustów od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:00 Sejny-Sokółka p. Suwałki w soboty, niedziele i święta

07:00 Sejny-Suwałki od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:30 Suwałki-Gdańsk p. Olecko codziennie

07:30 Gdańsk-Suwałki p. Kętrzyn, Olecko codziennie

07:30 Augustów-Augustów p. Tajno Łan. od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:40 Olecko-Suwałki p. Bakałarzewo od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:40 Augustów-Ełk p. Kalinowo od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:45 Suwałki-Białystok od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:45 Suwałki-Sejny od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:45 Sejny-Suwałki od poniedziałku do piątku w dni robocze

07:50 Białystok-Suwałki p. Suchowola codziennie07:50 Białystok-Suwałki p. Suchowola codziennie

07:50 Gołdap-Suwałki p. Przerośl od poniedziałku do piątku w dni robocze

08:10 Puńsk-Suwałki od poniedziałku do piątku w dni robocze



Godz. 
Odjazdu RELACJA kursuje

08:15 Suwałki-Białystok p. Lipsk od poniedziałku do piątku w dni robocze

08:30 Białystok-Augustów od poniedziałku do piątku w dni robocze

08:30 Ełk-Suwałki p. Raczki, Olecko codziennie

08:30 Sejny-Suwałki od poniedziałku do piątku w dni robocze

09:30 Olecko-Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze

09:40 Suwałki-Sejny codziennie

09:50 Białystok-Suwałki od poniedziałku do piątku w dni robocze

10:10 Suwałki-Suwałki p. Płociczno w niedziele

10:20 Ełk-Olecko od poniedziałku do piątku w dni robocze

10:25 Suwałki-Białystok codziennie

10:30 Gołdap-Suwałki p. Przerośl, Filipów soboty, niedziele i święta

10:30 Suwałki-Gołdap p. Filipów, Przerośl od poniedziałku do piątku w dni robocze

10:30 Sejny-Suwałki codziennie

11:00 Suwałki-Ełk p. Raczki codziennie

11:00 Augustów-Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze

11:30 Białystok-Suwałki codziennie

11:40 Warszawa Zachod-Suwałki codziennie

11:40 Suwałki-Sejny codziennie

11:45 Suwałki-Białystok codziennie

12:00 Ełk-Augustów p. Pisanicę od poniedziałku do piątku w dni robocze

12:00 Białystok-Suwałki p. Lipsk od poniedziałku do piątku w dni robocze

12:15 Suwałki-Puńsk od poniedziałku do piątku w dni robocze

12:20 Sejny-Suwałki codziennie

12:30 Białystok-Gołdap p. Ełk, Oleckp od poniedziałku do piątku w dni robocze

12:40 Ełk-Gołdap p. Olecko od poniedziałku do piątku w dni robocze

12:45 Ełk-Ełk p. Rożyńsk od poniedziałku do piątku w dni robocze

12:55 Sokółka-Sejny p. Augustów od poniedziałku do piątku w dni robocze

13:00 Suwałki-Gołdap p. Przerosl, Filipów soboty, niedziele i święta

13:00 Puńsk-Suwałki od poniedziałku do piątku w dni robocze

13:10 Suwałki-Ełk p. Bakałarzewo, Olecko od poniedziałku do piątku w dni robocze

13:25 Białystok-Suwałki codziennie

13:40 Augustów-Augustów p. Tajno Łan. od poniedziałku do piątku w dni robocze

13:45 Suwałki-Gdańsk p. Olsztyn w piątki i niedziele

13:45 Ełk-Suwałki p. Olecko soboty, niedziele i święta

13:50 Suwałki-Sejny od poniedziałku do soboty w dni robocze

13:50 Sokółka-Sejny p. Białystok, Suwałki w soboty, niedziele i święta

13:50 Białystok-Suwałki p. Lipsk od poniedziałku do piątku w dni robocze

14:20 Suwałki-Sejny od poniedziałku do piątku w dni robocze

14:30 Augustów-Augustów p. Solistówka od poniedziałku do piątku w dni robocze

14:30 Suwałki-Białystok codziennie

14:35 Gołdap-Ełk od poniedziałku do piątku w dni robocze

14:45 Sejny-Suwałki od poniedziałku do piątku w dni robocze

14:45 Suwałki-Sejny od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:00 Białystok-Gołdap codziennie

15:00 Sejny-Suwałki od poniedziałku do soboty w dni robocze15:00 Sejny-Suwałki od poniedziałku do soboty w dni robocze

15:05 Białystok-Suwałki od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:15 Gdańsk-Suwałki p. Olsztyn w piątki i niedziele
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15:15 Ełk-Suwałki p. Olecko, Bakałarzewo od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:25 Olecko-Suwałki p. Raczki od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:30 Ełk- Zawady Tworki od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:30 Suwałki-Ełk p. Bakałarzewo, Olecko codziennie

15:30 Suwałki-Gołdap p. Filipów, Przerośl od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:30 Suwałki-Puńsk od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:35 Ełk-Milewo od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:35 Suwałki-Augustów p. Raczki od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:40 Suwałki-Puńsk od poniedziałku do soboty w dni robocze

15:45 Augustów-Ełk p. Kalinowo od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:50 Ełk-Olecko od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:50 Suwałki-Wiżajny p. Smolniki od poniedziałku do piątku w dni robocze

15:50 Sejny-Suwałki od poniedziałku do piątku w dni robocze

16:20 Suwałki-Suwałki p. Płociczno w soboty

16:30 Gołdap-Banie Maz od poniedziałku do piątku w dni robocze

16:40 Sejny-Suwałki codziennie

16:50 Ełk-Augustów p. Pisanica od poniedziałku do piątku w dni robocze

17:00 Suwałki-Białystok codziennie

17:30 Suwałki-Olecko p. Raczki od poniedziałku do piątku w dni robocze

17:40 Białystok-Suwałki codziennie

17:40 Suwałki-Suwałki p. Płociczno w niedziele

18:20 Suwałki-Olecko p. Bakałarzewo od poniedziałku do piątku w dni robocze

18:30 Suwałki-Sejny od poniedziałku do piątku w dni robocze

20:00 Białystok-Suwałki codziennie


