
PODOLANY

OPALENICA
WOJNOWICE WLKP.

POZNAŃ - NOWY TOMYŚL

Przystanek Strefa
kolejowa

Strefa
ZTM*

Rodzaj biletu

normalny ulga 49% ** ulga 51% ***

Palędzie
Dopiewo

Otusz
Buk

C

A 257,00 zł 131,07 zł 125,93 zł

A+C 282,00 zł 143,82 zł 138,18 zł

A+B+C 324,00 zł 165,24 zł 158,76 zł

Wojnowice Wlkp.
Opalenica

Porażyn
D A 289,00 zł 147,39 zł 141,61 zł

Sątopy E A 313,00 zł 159,63 zł 153,37 zł

Nowy Tomyśl F A 329,00 zł 167,79 zł 161,21 zł

Przystanek Strefa
kolejowa

Strefa
ZTM*

Rodzaj biletu

normalny ulga 49% ** ulga 51% ***

Palędzie
Dopiewo

Otusz
Buk

C

A 287,00 zł 146,37 zł 140,63 zł

A+C 312,00 zł 159,12 zł 152,88 zł

A+B+C 354,00 zł 180,54 zł 173,46 zł

Wojnowice Wlkp.
Opalenica

Porażyn
D A 321,00 zł 163,71 zł 157,29 zł

Sątopy E A 347,00 zł 176,97 zł 170,03 zł

Nowy Tomyśl F A 361,00 zł 184,11 zł 176,89 zł

Oferta biletów kolejowych Bus Tramwaj Kolej

* Aktualny wykaz miejscowości w strefie B i C ZTM dostępny na stronie   
www.bustramwajkolej.pl.

* Aktualny wykaz miejscowości w strefie B i C ZTM dostępny na stronie   
www.bustramwajkolej.pl.

** Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego  przygotowania 
przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej,  publicznej lub 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 
24 roku życia. 

** Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego  przygotowania 
przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej,  publicznej lub 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 
24 roku życia. 

*** Studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych), 
słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia  
i doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

*** Studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych), 
słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia  
i doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

CENY BILETÓW 
do 11.12.2021 (włącznie)
Każda kolejna strefa zawiera w sobie strefy 
niższe, np. bilet ze strefą kolejową D zawiera 
stacje i przystanki stref A, B, C i D.

Każda kolejna strefa zawiera w sobie strefy 
niższe, np. bilet ze strefą kolejową D zawiera 
stacje i przystanki stref A, B, C i D.

CENY BILETÓW 
od 12.12.2021

NOWE CENY BILETÓW

od 12.12.2021


