Odkryj Poznań historycznym AUTOBUSEM i
TRAMWAJEM !
Historyczne tramwaje i autobusy ruszają w trasę!
Odkryj Poznań w niecodzienny sposób – przejedź się historycznym autobusem nr 100 lub tramwajem
nr 0 i odwiedź atrakcje miasta zarówno w dzień, jak i w nocy! To bardzo proste: wsiadasz do
autobusu czy tramwaju na dowolnym przystanku zlokalizowanym w pobliżu atrakcji turystycznych,
po drodze słuchasz opowieści o mijanych zabytkach (wersja polska, angielska i niemiecka) i
wysiadasz kiedy chcesz!

Zwiedzasz wybrane przez siebie miejsca we własnym tempie, relaksujesz się przy kawie i rogalu
świętomarcińskim, kosztujesz specjałów poznańskich restauracji, a potem znów wsiadasz do
autobusu lub tramwaju. Sam decydujesz co i kiedy chcesz zobaczyć !

Jak to zrobić?
●
●
●

Kupujesz jeden bilet i zwiedzasz Poznań
Wsiadasz i wysiadasz na dowolnym przystanku
System audio opowiada o atrakcjach zlokalizowanych na trasie (język: polski, angielski i niemiecki)

Ceny biletów:
Bilet

normalny

ulgowy*

rodzinny**

jednodniowy

8 zł

6 zł

24 zł

jednoprzejazdowy

4 zł

*dzieci do lat 16
** do 5 osób, w tym 2 osoby dorosłe

3 zł

12 zł

Bilety sprzedawane są przez obsługę wyłącznie w pojazdach kursujących na linii 0 i 100. Bilet
jednodniowy na linie turystyczne nie jest ważny na pozostałych połączeniach ZTM i na odwrót.
Bilet jednodniowy upoważnia do korzystania zarówno z linii 100 (historyczne autobusy) jak i 0
(historyczne tramwaje). Wsiadasz i wysiadasz na dowolnym przystanku.

Historyczne autobusy nr 100 i tramwaje nr 0 kursują w soboty, niedziele i święta od końca
kwietnia do końca września.

Autobusy nr 100 kursują: w godzinach 12:00-17:45 co 40 minut, odjazd ze stacji kolejowej Poznań
Główny.
KURSY NOCNE* - Odjazdy z ZEYLANDA o godzinie 21:00 w następujące dni: 25.05, 22.06, 20.07,
17.08, 14.09 | *kursuje jako 200

Tramwaje nr 0 kursują: w godzinach 11:50-17:25 z Zajezdni Madalińskiego.
KURSY NOCNE* - Odjazdy z ZEYLANDA o godzinie 21:00 w następujące dni: 11.05, 08.06, 06.07,
03.08, 31.08, 28.09 |*kursuje jako 0N

Najważniejsze atrakcje turystyczne na trasie autobusu nr 100:
1.
2.
3.
4.
5.

Muzeum Narodowe
Zamek Cesarski
Stary Browar
Jezioro Maltańskie
Kolejka Parkowa Maltanka

6.
7.
8.
9.
10.

Ostrów Tumski
Termy Maltańskie
Nowe Zoo
Cytadela
Stary Rynek

Najważniejsze atrakcje turystyczne na trasie tramwaju nr 0:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stary Rynek
Biblioteka Raczyńskich
Muzeum Narodowe
Muzeum Komunikacji
Teatr Wielki
Zamek Cesarski

INFORMACJE:
61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl

