
PODOLANY

WRONKI

POZNAŃ - WRONKI

Przystanek Strefa
kolejowa

Strefa
ZTM*

Rodzaj biletu

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

Rokietnica B

A 206,00 zł 105,06 zł 100,94 zł

A+B 228,00 zł 116,28 zł 111,72 zł

A+B+C 275,00 zł 140,25 zł 134,75 zł

Pamiątkowo
Baborówko
Szamotuły

D A 289,00 zł 147,39 zł 141,61 zł

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

Wronki F A 329,00 zł 167,79 zł 161,21 zł

Przystanek Strefa
kolejowa

Strefa
ZTM*

Rodzaj biletu

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

Rokietnica B

A 228,00 zł 116,28 zł 111,72 zł

A+B 250,00 zł 127,50 zł 122,50 zł

A+B+C 297,00 zł 151,47 zł 145,53 zł

Pamiątkowo
Baborówko
Szamotuły

D A 321,00 zł 163,71 zł 157,29 zł

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

Wronki 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.

** 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.

* 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. 

*** 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


