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Opłaty i bilety obowiązujące od 2 stycznia 2008 roku.
Dobre wieści! Od 2 stycznia 2008 roku wszystkie ceny biletów autobusowych oraz
tramwajowych zostaną zamrożone, podobnie jak ceny biletów na karcie Oyster oraz
opłaty biletów jednorazowych na metro oraz kolej miejską DLR.
Poszerzona zostanie także gama możliwości w korzystaniu z karty Oyster:
• Z przedpłaconego konta na karcie Oyster będzie można korzystać podróżując
londyńską koleją naziemnej (London Overground network).
• Wzrośnie liczba usług w kolejach państwowych (National Rail), które będzie można
opłacić za pomocą konta przedpłaconego na karcie Oyster.
• W 2008 roku wzrośnie liczba automatów biletowych, co ma jeszcze bardziej ułatwić
kupowanie biletów lub doładowywanie środków pieniężnych na karcie Oyster
• Od 5 stycznia zostanie zniesiona opłata £5 za pierwszą kartę Oyster z fotografią dla
osób w przedziałach wiekowych: 5-10, 11-15 oraz osób powyżej 16 roku życia

Korzyści płynące z korzystania z karty Oyster:
Karta Oyster jest najdogodniejszym sposobem podróżowania po Londynie:
• Jednorazowe bilety autobusowe i tramwajowe dla dorosłych kosztują £2, jednak
z kartą Oyster ich cena wynosi zaledwie 90p
• Jednorazowy bilet na metro w pierwszej strefie dla dorosłych wynosi £4, jednak dla
użytkowników karty Oyster jego cena wyniesie zaledwie £1.50
• Dla dorosłych korzystających z konta przedpłaconego Oyster maksymalny koszt
jednodniowego korzystania ze wszystkich środków komunikacji wyniesie mniej niż
ekwiwalent biletu jednodniowego (Day Travelcard)
• Pojedyncza opłata na przejazd metrem oraz koleją miejską DLR dla dzieci w wieku
od 11 lat 15 wynosi 50p, a w ciągu dnia maksymalnie £1 za nieograniczone podróże
w strefach 1-9
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronie: tfl.gov.uk/fares
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Sposób korzystania z karty Oyster
Korzystając z konta przedpłaconego na karcie Oyster w przejazdach metrem, koleją
miejską DLR, londyńską koleją naziemną oraz kolejami państwowymi na trasach, na
których konto przedpłacone jest akceptowane, zawsze należy zarejestrować przejazd
kładąc kartę na żółtym czytniku na początku oraz na końcu podróży. To zapewni
pobranie właściwej dla karty Oyster opłaty. Nie dotknięcie czytnika spowoduje
naliczenie maksymalnej opłaty dla przejazdu opłaconego gotówką i opłata ta nie
będzie naliczona na poczet maksymalnej opłaty dziennej w ramach karty Oyster.
Bilety okresowe tzw. Travelcards zapisane na karcie Oyster mogą zostać wykorzystane
na przejazdy koleją państwową w obrębie stref, dla których wykupiony jest dany bilet
Travelcard. Wyjeżdżając poza tę strefę można skorzystać z konta przedpłaconego, jeżeli
na stacji początkowej i końcowej opłata za pomocą karty Oyster jest akceptowana.
Podróżując autobusem lub tramwajem należy dotknąć czytnika jedynie na
początku podróży.
Przykładając kartę do czytnika należy upewnić się, że zapaliło się zielone światło,
ponieważ to oznacza, że karta Oyster została wczytana prawidłowo. Jeżeli natomiast
zapali się czerwone światło, należy zwrócić się o pomoc do personelu.
W przypadku braku ważnego biletu lub biletu okresowego typu Travelcard,
bądź niewystarczających środków na koncie przedpłaconym na pokrycie całego
przejazdu może zostać naliczona kara pieniężna lub może zostać wszczęte
postępowanie sądowe.
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Zniżki na przejazdy
Istnieje możliwość otrzymania dużych zniżek, których skrócona lista została
przedstawiona poniżej. Szczegółowy dotyczące warunków promocji uzyskać
można na stronie: tfl.gov.uk/fares lub zapoznać się z ulotką informacyjną, którą
można znaleźć na większości stacji metra oraz w punktach sprzedaży kart Oyster.
Dzieci poniżej 11 roku życia podróżują za darmo
• Dzieci poniżej 5 roku życia pod opieką osoby dorosłej mogą podróżować po
Londynie za darmo autobusami, metrem, tramwajami, koleją miejską DLR oraz
londyńską koleją naziemną o każdej porze dnia i nocy.
• Dzieci w wieku od 5 do 10 lat mogą podróżować za darmo autobusami i
tramwajami. Nie jest wymagane okazanie karty ze zdjęciem.
• Za okazaniem karty Oyster ze zdjęciem dzieci w wieku od 5 do 10 lat mogą
podróżować za darmo metrem, koleją miejska DLR oraz londyńską koleją
naziemną. Nie wymaga się okazania karty Oyster ze zdjęciem, jeżeli osobą
towarzyszącą jest osoba dorosła posiadająca ważny bilet, kartę Oyster lub tzw.
freedom pass (bilet dla seniorów).
Warunki przejazdów dla dzieci w wieku od 11 do 15 lat
• Dzieci w wieku od 11 do 15 lat mogą podróżować bezpłatnie autobusami i
tramwajami; dzieci w wieku 14-15 muszą posiadać kartę Oyster ze zdjęciem.
Od 1 stycznia 2008 roku dzieci w wieku 11 do 15 lat będą potrzebowały kart
Oyster ze zdjęciem, aby móc za darmo korzystać z autobusów i tramwajów.
• Bilety okresowe Travelcard dla dzieci na metro, kolej miejską DLR oraz
londyńską kolej naziemną, a także na komunikację tramwajami w okolicach
Wimbledon’u, wymagają posiadania karty Oyster ze zdjęciem.
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Przejazdy dla osób w wieku od 16 do 18 lat
• Osoby mieszkające w Londynie i uczące się w trybie dziennym oraz
uczęszczające na zajęcia związane z nauką mogą korzystać z 50% zniżki na
metro, kolej miejską DLR oraz londyńską kolej naziemną. Muszą jednak
posiadać ważną kartę Oyster ze zdjęciem dla osób powyżej 16 roku życia tzw.
16+ Oyster photocard.
• 50% zniżkę posiadają również osoby w wieku 16 do 17 lat, które posiadają
ważną kartę Oyster ze zdjęciem dla osób powyżej 16 roku życia tzw. 16+
Oyster photocard.
Przejazdy dla studentów studiów dziennych i uczniów powyżej 18
roku życia
Posiadacze kart Oyster ze zdjęciem, którzy uczęszczają do szkół i uniwersytetów
zarejestrowanych w „Transport for London” upoważnieni są do 30% zniżki na
bilety okresowe Bus Pass oraz bilety okresowe Travelcard.
Karta zniżkowa dla mieszkańców Londynu korzystających z zasiłku dla
osób o niskich zarobkach (Income Support)
Mieszkańcom Londynu będącym na zasiłku i posiadającym kartę zniżkową tzw.
Bus and Tram Dscount Card przysługuje 50% zniżki na pojedyncze przejazdy
z użyciem karty Oyster oraz bilety okresowe na autobusy i tramwaje tzw. Bus
Pass. Aby skorzystać z tej zniżki należy posiadać kartę Oyster wraz z aktywowaną
opcją zniżek. Osoby upoważnione muszą być powyżej 18 roku życia, mieszkać
w Londynie oraz nie mogą posiadać żadnych innych zniżek na przejazdy
komunikacją miejską.
Karta ze zdjęciem - “New Deal”
Karty „New Deal” ze zdjęciem upoważnia są do przejazdów metrem, koleją
miejską DLR, londyńską koleją naziemną (z biletami typu Travelcards włącznie) za
cenę biletu dla dzieci, do ulgowych biletów Bus Pass oraz do korzystania z konta
przedpłaconego na karcie Oyster z 50% zniżką. Bilety okresowe oraz konta
przedpłacone wymagają posiadania karty Oyster wraz z aktywowaną opcją zniżek.

Ulotka informacyjna o opłatach i biletach

5

Transport for London

Polish

Miejsca, w których można kupić bilety
Istnieje wiele miejsc, w których można kupić bilety, otrzymać karty Oyster oraz
zasilić ich konto. Są to między innymi:
• Strona internetowa tfl.gov.uk/oyster
• Większość kas biletowych na stacjach metra i stacjach londyńskiej
kolei naziemnej
• Automaty biletowe na stacjach metra i stacjach londyńskiej kolei naziemnej
• Samoobsługowe automaty biletowe na stacjach kolei miejskiej DLR (nie
obsługują kart Oyster)
• Ponad 2200 punktów sprzedaży kart Oyster na terenie całego Londynu *
• Punkty sprzedaży biletów*
• Niektóre kasy biletowe kolei państwowej
• Biura informacji turystycznej w Londynie
• Telefonicznie pod numerem 0845 330 9876†
Więcej informacji uzyskać można na stronie tfl.gov.uk/fares
* Punkty sprzedaży biletów oraz punkty sprzedaży kart Oyster to sieć niezależnych sprzedawców,
którzy prowadzą sprzedaż biletów w imieniu firmy Transport for London.
†Dla korzystających z telefonów stacjonarnych BT, koszt połączenia z infolinią Oyster wynosi
nie więcej niż 3.5p za minutę, (cena z listopada 2007 roku). Ceny u innych operatorów mogą
się różnić.

Ulotka informacyjna o opłatach i biletach

6

Transport for London

Polish

Spis treści
Zmiany stref

Opłaty za przejazdy metrem
(Tube) i kolei miejską DLR

8

9 - 20

Londyńska kolej naziemna
(London Overground)

21 - 24

Bilety okresowe
(Travelcards)

25 - 29

Bilety na kolej miejską DLR oraz
statki rzeczne River Rover

30

Opłaty za przejazd autobusami
i tramwajami

31 - 32

Opłaty za przejazd tramwajami

33
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Zmiany stref
Nastąpiło kilka zmian w zakresach stref, w których działa metro, kolej miejska
DLR (Docklands Light Railway) oraz londyńska kolej naziemna:
• Dawne strefy A, B, C i D (stacje znajdują się na północnym końcu Metropolitan
line) zostają przemianowane na strefy: 7 (A i B), 8 (C) oraz 9 (D)
• Londyńska kolej naziemna kursuje teraz na czterech trasach w ramach połączeń
Transport for London. Na tych trasach akceptowane są karty Oyster z kontem
przedpłaconym
• Poszczególne stacje londyńskiej kolei naziemnej zostały przeniesione do
następujących stref:
Acton Central – Strefa 3
Bushey – Strefa 8
Carpenders Park – Strefa 7
Hampstead Heath – Strefa 2
Watford High Street – Strefa 8
Willesden Junction – Strefy 2/3
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Opłaty za przejazd metrem i koleją
miejską DLR
Opłaty za przejazd jednorazowy oraz opłaty
w ramach karty Oyster
Poniższa tabela pokazuje ogólne opłaty jednorazowe oraz dokonywane za pomocą karty
Oyster na przejazdy metrem, koleją podmiejską DLR oraz londyńską koleją naziemną.
Informacje na temat jednorazowych opłat połączeń lokalnych londyńskiej kolei naziemnej
zawarto na stronie 21.

Podstawowe ceny biletów dla osób dorosłych
Pojedynczy przejazd opłata kartą Oyster
(pn- pt
(w innych
w godzinach
godzinach oraz
07:00 - 19:00)
w święta publiczne)
Opłaty obejmujące przejazd przez strefę 1
Wyłącznie 1 strefa
£1.50
£1.50
Strefy 1-2
£2.00
£1.50
Strefy 1-4
£2.50
£2.00
Strefy 1-6
£3.50
£2.00
Strefy 1-7
£4.50
£3.00
Strefy 1-9
£5.50
£3.00
Opłaty nie obejmujące przejazdu przez strefę 1
W jednej strefie:
Strefy 2, 3, 4, 5, 6, 7
lub 9
£1.00
£1.00
W dwóch strefach:
Strefy2-3, 3-4, 4-5,
5-6, 7-8 lub 8-9
£1.00
£1.00
Strefy 6-7
£1.50
£1.00
W trzech strefach:
Strefy
2-4, 3-5
lub 4-6
£1.80
£1.00
Strefy 5-7 lub 6-8
£2.00
£1.00
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Pojedynczy przejazd
- opłata gotówką

£4.00
£4.00
£4.00
£4.00
£5.50
£7.00

£3.00
£3.00
£3.00

£3.00
£3.00
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Pojedynczy przejazd opłata kartą Oyster

Strefy 7-9
W czterech
strefach:
Strefy 2-5 lub 3-6
Strefy 4-7 lub 6-9
Strefy 5-8
W pięciu strefach:
Strefy 2-6
Strefy 3-7
Strefy 4-8
Strefy 5-9
W sześciu strefach:
Strefy 2-7
Strefy 3-8
Strefy 4-9
W siedmiu
strefach:
Strefy 2-8
Strefy 3-9
W ośmiu strefach:
Strefy 2-9
DLR wyłącznie w
strefach 2-3

Pojedynczy przejazd
- opłata gotówką

(pn- pt
w godzinach
07:00 - 19:00)
£1.50

(w innych
godzinach oraz
w święta publiczne)
£1.00

£3.00

£1.80
£2.00

£1.00
£1.00

£3.00
£3.00

£2.50

£1.00

£3.00

£1.80
£2.50

£1.00
£1.00

£3.00
£4.00

£3.00
£2.50

£1.00
£1.00

£4.00
£3.00

£3.00
£3.50

£2.00
£1.00

£4.00
£4.00

£3.00

£1.00

£4.00

£4.00
£3.50

£2.00
£1.00

£5.50
£4.00

£4.00

£2.00

£5.50

£1.00

£1.00

£1.50
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Podstawowe ceny biletów dla dzieci (5 -15 lat)
Pojedynczy przejazd opłata kartą Oyster
Wiek
11-15
Opłaty obejmujące przejazd przez strefę 1
Strefy 1-6
£0.50
Strefy 1-7
£1.00
Strefy 1-9
£1.50
Opłaty nie obejmujące przejazdu przez strefę 1
W jednej lub
£0.50
dwóch strefach:
Strefy 2, 3, 4, 5, 6, 7
lub 9
Strefy 2-3, 3-4, 4-5,
5-6, 6-7, 7-8, 7-9 lub
8-9
W trzech strefach 2£0.50
4, 3-5, 4-6, 5-7 lub
7-9
Strefy 6-8
£1.00
W czterech
£0.50
strefach:
Strefy 2-5,
3-6, 4-7
Strefy 5-8, 6-9
£1.00
W pięciu strefach:
£0.50
Strefy 2-6
Strefy 3-7
£0.50
Strefy 4-8
£1.00
Strefy 5-9
£1.00
W sześciu strefach:
£0.50
Strefy 2-7
Strefy 3-8, 4-9
£1.00
W siedmiu
£1.00
strefach:
Strefy 2-8
Strefy 3-9
£1.00
W ośmiu strefach:
£1.00
Strefy 2-9
DLR wyłącznie w
£0.50
strefach 2-3
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Pojedynczy przejazd opłata gotówką
5-15
£2.00
£2.70
£3.50
£1.50

£1.50
£1.50
£1.50

£1.50
£1.50
£2.00
£2.00
£1.50
£2.00
£2.00
£2.70
£2.00
£2.70
£0.70
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Podstawowe ceny biletów dla osób powyżej 16 roku życia oraz
posiadaczy kart New Deal
Pojedynczy przejazd opłata kartą Oyster;
osoby niepełnoletnie
powyżej 16 roku
życia oraz posiadacze
kart New Deal

Pojedynczy przejazd - Pojedynczy
opłata gotówką;
przejazd osoby niepełnoletnie
opłata
powyżej 16
gotówką;
roku życia
posiadacze kart
New Deal

(pn – pt
(w innych
w godzinach godzinach i w
07:00-19:00)
święta
publiczne)
Opłaty nie obejmujące przejazdu przez strefę 1
Wyłącznie strefa1

£0.70

£0.70

£4.00

£2.00

Strefy 1-2

£1.00

£0.70

£4.00

£2.00

Strefy 1-4

£1.20

£1.00

£4.00

£2.00

Strefy 1-6

£1.70

£1.00

£4.00

£2.00

Strefy 1-7

£2.20

£1.50

£5.50

£2.70

Strefy 1-9

£2.70

£1.50

£7.00

£3.50

Opłaty nie obejmujące przejazdów w strefie 1
W jednej strefie:
Strefy 2, 3, 4
5, 6, 7 lub 9

£0.50

£0.50

£3.00

£1.50

W dwóch
strefach:
Strefy 2-3, 3-4, 45, 5-6, 7-8 lub 8-9

£0.50

£0.50

£3.00

£1.50

Strefy 6-7

£0.70

£0.50

£3.00

£1.50

W trzech
strefach:
Strefy 2-4, 3-5
lub 4-6

£0.90

£0.50

£3.00

£1.50

Strefy 5-7 lub 6-8

£1.00

£0.50

£3.00

£1.50

Strefy 7-9

£0.70

£0.50

£3.00

£1.50
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Pojedynczy przejazd opłata kartą Oyster;
osoby niepełnoletnie
powyżej 16 roku
życia oraz posiadacze
kart New Deal

Pojedynczy przejazd - Pojedynczy
opłata gotówką;
przejazd osoby niepełnoletnie
opłata
powyżej 16
gotówką;
roku życia
posiadacze kart
New Deal

(pn – pt
(w innych
w godzinach godzinach i w
07:00-19:00)
święta
publiczne)
W czterech
strefach:
Strefy 2-5 lub 3-6

£0.90

£0.50

£3.00

£1.50

Strefy 4-7 lub 6-9

£1.00

£0.50

£3.00

£1.50

Strefy 5-8

£1.20

£0.50

£3.00

£1.50

W pięciu
strefach:
Strefy 2-6

£0.90

£0.50

£3.00

£1.50

Strefy 3-7

£1.20

£0.50

£4.00

£2.00

Strefy 4-8

£1.50

£0.50

£4.00

£2.00

Strefy 5-9

£1.20

£0.50

£3.00

£1.50

W sześciu
strefach:
Strefy 2-7

£1.50

£1.00

£4.00

£2.00

Strefy 3-8

£1.70

£0.50

£4.00

£2.00

Strefy 4-9

£1.50

£0.50

£4.00

£2.00

W siedmiu
strefach:
Strefy 2-8

£2.00

£1.00

£5.50

£2.70

Strefy 3-9

£1.70

£0.50

£4.00

£2.00

W ośmiu
strefach:
Strefy 2-9

£2.00

£1.00

£5.50

£2.70

DLR wyłącznie w
strefach 2-3

£0.50

£0.50

£1.50

£0.70
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Opłaty za przejazd metrem/koleją miejską
DLR/londyńską koleją naziemną
Maksymalne opłaty dzienne za przejazdy
z użyciem karty Oyster
Płacąc za przejazdy metrem, koleją miejską DLR, londyńską koleją naziemną oraz za
przejazdy na niektórych trasach kolei państwowych za pomocą konta przedpłaconego na
karcie Oyster, system będzie monitorował podróże w ciągu 24 godzin (pomiędzy 04:30
rano a 04:30 następnego dnia), tak by łączne opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej
wyniosły mniej niż ekwiwalent jednodniowej Travelcard. Korzystając w tym samym czasie
z autobusów i tramwajów, ceny tych przejazdów będą doliczane do maksymalnej opłaty
dziennej. Ideą karty Oyster jest zagwarantowanie osobom korzystającym z komunikacji
miejskiej jak najniższych stawek. W przypadku, gdy nie zostanie to osiągnięte
gwarantujemy zwrot różnicy kosztów.
Więcej informacji można znaleźć w ulotce „Jak najlepiej wykorzystać kartę Oyster”.
Osoby dorosłe
Przejazdy:
Strefy 1-2
Strefy 1-3
Strefy 1-4
Strefy 1-5
Strefy 1-6
Strefy 1-9
Strefa 2
Strefy 2-3
Strefy 2-6
Strefy 2-9
Dzieci
(5 - 15 lat)
Przejazdy:
Strefy 1-6
Strefy 1-9
Strefy 2-9

Godziny szczytu

Poza godzinami szczytu

£6.30
£7.50
£8.90
£11.30
£13.30
£14.50
£6.30
£7.50
£7.90
£9.30

£4.80
£5.40
£5.40
£6.50
£6.50
£7.70
£4.30
£4.30
£4.30
£4.60

Godziny szczytu

Poza godzinami szczytu

£1.00
£3.00
£2.00

£1.00
£1.00
£1.00
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Osoby
niepełnoletnie
powyżej 16 roku
życia
Przejazdy:
Strefy 1-2
Strefy 1-3
Strefy 1-4
Strefy 1-5
Strefy 1-6
Strefy 1-9
Strefa 2
Strefy 2-3
Strefy 2-6
Strefy 2-9
New Deal
Przejazdy:
Strefy 1-2
Strefy 1-3
Strefy 1-4
Strefy 1-5
Strefy 1-6
Strefy 1-9
Strefa 2
Strefy 2-3
Strefy 2-6
Strefy 2-9

Polish

Godziny szczytu

Poza godzinami szczytu

£3.10
£3.70
£4.40
£5.60
£6.60
£7.20
£3.10
£3.70
£3.90
£4.60

£2.40
£2.70
£2.70
£3.20
£3.20
£3.80
£2.10
£2.10
£2.10
£2.30

Godziny szczytu

Poza godzinami szczytu

£3.10
£3.70
£4.40
£5.60
£6.60
£7.20
£3.10
£3.70
£3.90
£4.60

£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.00
£2.60
£2.00
£2.00
£2.00
£2.30

Niektóre przejazdy są tak zaplanowane, że wiodą przez strefę 1. W takim wypadku
zostanie naliczona odpowiednia stawka dzienna, zgodna z trasą przejazdu bez względu na
to, w jakich strefach leży stacja początkowa i końcowa.
W odniesieniu do metra oraz kolei miejskiej DLR godziny szczytu obowiązują od
poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt publicznych) od 04:30 do 09:30. Określenie
poza godzinami szczytu dotyczy wszystkich innych godzin.
Szczegółowe informacje na temat godzin szczytów w londyńskiej kolei naziemnej
przedstawiono na stronie 21.
Ulotka informacyjna o opłatach i biletach
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Maksymalne dzienne opłaty za przejazdy
koleją państwową z kartą National
Rail Railcard
Obniżona stawka maksymalnej opłaty dziennej dotyczy posiadaczy następujących kart
kolei państwowej (National Rail Railcards): karta dla osób niepełnosprawnych (Disabled
Persons), karta dla żołnierzy królewskich sił zbrojnych (HM Forces), karta dla seniorów
(Senior) oraz karta dla młodzieży (Young Persons).
Należy jedynie posiadać kartę Oyster z aktywowaną opcją zniżkową. Szczegółowe
informacje uzyskać można na stronie: tfl.gov.uk/fares
Karta kolei
państwowych

Godziny szczytu

Poza godzinami szczytu

Strefy 1-2

£6.30

£3.10

Strefy 1-3

£7.50

£3.50

Strefy 1-4

£8.90

£3.50

Strefy 1-5

£11.30

£4.20

Strefy 1-6

£13.30

£4.20

Strefy 1-9

£14.50

£5.00

Strefa 2

£6.30

£2.80

Strefy 2-3

£7.50

£2.80

Strefy 2-6

£7.90

£2.80

Strefy 2-9

£9.30

£3.00

Przejazdy:
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Metro/Kolej Miejska DLR– dzienne
bilety grupowe
Są one dostępne dla grup powyżej 10 osób dorosłych oraz/lub osób poniżej 18 roku życia,
podróżujących razem. Bilet ten upoważnia do nieograniczonych przejazdów metrem,
koleją miejską DLR oraz londyńską koleją naziemną w strefach 1-9 w ciągu jednego dnia.
Osoby dorosłe

Osoby poniżej 18 roku życia

Strefy 1-6

£3.50 za osobę

£1.00 za osobę

Strefy 1-9

£5.00 za osobę

£1.50 za osobę

• Więcej informacji na temat jednodniowych biletów grupowych oraz zniżek grupowych
na kolej miejską DLR uzyskać można na stronie tfl.gov.uk/fares
• Więcej informacji na temat biletów na turystyczne przejazdy szkolne uzyskać można na
stronie tfl.gov.uk/schoolparty lub pod numerem 0845 330 9876.
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Opłaty kartą Oyster za jednorazowe przejazdy
koleją państwową
Kolej państwowa pozwala na korzystanie z konta przedpłaconego karty Oyster jedynie w
następujących połączeniach:
• Pomiędzy Amersham a Marylebone
• Pomiędzy Finsbury Park a King’s Cross/Moorgate
• Pomiędzy Greenford a Ealing Broadway (ale nie na stacjach po drodze)
• Pomiędzy Stratford a Liverpool Street
• Pomiędzy Tottenham Hale/Seven Sisters a Stratford
• Pomiędzy Upminster/Rainham (Essex) a Fenchurch Street/Liverpool Street
przez Barking
• Pomiędzy Walthamstow Central/Tottenham Hale/Seven Sisters a Liverpool Street
• Pomiędzy West Hampstead Thameslink a Moorgate/Elephant & Castle/London Bridge
• Pomiędzy West Ruislip a Marylebone
Z przepłaconych środków zapisanych na karcie Oyster można także korzystać na trasach
londyńskiej kolei naziemnej pociągami London Midland/Southern pomiędzy Watford
Junction a Euston/Clapham Junction.

Ulotka informacyjna o opłatach i biletach
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Opłaty gotówkowe za przejazdy koleją
państwową w ramach pojedynczych i
powrotnych biletów na metro i kolej miejską
DLR, oraz jednodniowych biletów grupowych .
Bilety zakupione na stacjach metra i kolei miejskiej DLR, na których wydrukowana jest
jedynie cena biletu i strefy, w których jest on ważny, można wykorzystać na następujących
trasach kolei państwowej:
• Pomiędzy Amersham a Marylebone
• Pomiędzy Finsbury Park a King’s Cross/Moorgate
• Pomiędzy Stratford a Liverpool Street
• Tottenham Hale/Seven Sisters a Stratford
• Pomiędzy Upminster a Fenchurch Street/Liverpool Street przez Barking (ale nie
pomiędzy stacjami Forest Gate/Maryland)
• Pomiędzy Walthamstow Central/Tottenham Hale/Seven Sisters a Liverpool Street
• Pomiędzy West Hampstead Thameslink a Moorgate/Elephant & Castle/London Bridge
• Pomiędzy West Ruislip a South Ruislip
Bilety te można także wykorzystać w połączeniach londyńskiej kolei naziemnej London
Midland/Southern pomiędzy Watford High Street a Euston/Clapham Junction.
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Pojedyncze przejazdy lokalnymi połączeniami
londyńskiej kolei naziemnej z kartą Oyster
Londyńska kolej naziemna kursuje na następujących trasach:
• Pomiędzy Gospel Oak a Barking
• Pomiędzy Richmond a Stratford
• Pomiędzy Watford Junction a Euston
• Pomiędzy Willesden Junction a Clapham Junction
Za przejazdy londyńską koleją naziemną można płacić za pomocą konta przedpłaconego na
karcie Oyster. W tabelach poniżej wyszczególnione są opłaty za pojedyncze przejazdy
londyńską koleją naziemną w ramach karty Oyster.
Więcej informacji na temat opłat gotówkowych za pojedyncze przejazdy londyńską
koleją naziemną uzyskać można na stronie tfl.gov.uk/fares lub od pracowników lokalnej
stacji kolejowej.
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Opłaty za pojedyncze przejazdy z kartą Oyster
Podstawowe ceny biletów dla osób dorosłych
Pojedynczy przejazd - opłata kartą Oyster
(pn.-pt.
07:00 - 19:00)*

(w innych godzinach oraz
w święta publiczne)

Opłaty obejmujące przejazd przez strefę 1
Strefy 1-2

£2.00

£1.50

Strefy 1-3
lub 1-4

£2.50

£2.00

Strefy 1-5
lub 1-6

£3.50

£2.00

Strefy 1-7

£4.50

£3.00

Strefy 1-8

£5.50

£3.00

Opłaty nie obejmujące przejazdu przez strefę 1
Jedna strefa
Strefy 2, 3, 4, 5, 6,
7 lub 8

£1.00

£1.00

Dwie strefy
Strefy 2-3, 3-4, 45, 5-6 lub 7-8

£1.00

£1.00

Strefy 6-7

£1.50

£1.00

Trzy strefy
Strefy 2-4,
3-5 lub 4-6

£1.80

£1.00

Strefy 5-7
lub 6-8

£2.00

£1.00

Cztery strefy
Strefy 2-5, 3-6

£1.80

£1.00

Strefy 4-7

£2.00

£1.00

Strefy 5-8

£2.50

£1.00

Pięć stref
Strefy 2-6

£1.80

£1.00

Strefy 3-7

£2.50

£1.00

Strefy 4-8

£3.00

£1.00
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Pojedynczy przejazd - opłata kartą Oyster
(pn.-pt.
07:00 - 19:00)*

(w innych godzinach oraz
w święta publiczne)

Sześć stref
Strefy 2-7

£3.00

£2.00

Strefy 3-8

£3.50

£1.00

Siedem stref
Strefy 2-8

£4.00

£2.00

*Dla lokalnych połączeń, obejmujących trasę z Watford Junction do Euston, powyższe opłaty obowiązują:
W kierunku Euston:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 09:30.
Z Euston:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 19:00.

Podstawowe ceny biletów dla młodzieży (11 - 15 lat)
Pojedynczy przejazd - opłata kartą Oyster
Wiek

11-15

Opłaty obejmujące przejazd przez strefę 1
Strefy 1-6

£0.50

Strefy 1-7

£1.00

Strefy 1-8

£1.50

Opłaty nie obejmujące przejazdu przez strefę 1
Strefy 2-7

£0.50

Strefy 2-8

£1.00
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Podstawowe ceny biletów dla osób powyżej 16 roku życia oraz
posiadaczy kart New Deal
Pojedynczy przejazd - opłata kartą Oyster
(pn. - pt.
07:00 - 19:00)*

(w innych godzinach oraz w święta
publiczne)

Opłaty obejmujące przejazd przez strefę 1
Strefy 1-2

£1.00

£0.70

Strefy 1-3
lub 1-4

£1.20

£1.00

Strefy 1-5
lub 1-6

£1.70

£1.00

Strefy 1-7

£2.20

£1.50

Strefy 1-8

£2.70

£1.50

Opłaty nie obejmujące przejazdu przez strefę 1
Jedna strefa
Strefy 2, 3, 4,
5, 6, 7 lub 8

£0.50

£0.50

Opłaty nie obejmujące przejazdu przez strefę 1
Dwie strefy
Strefy 2-3, 3-4, 45, 5-6, lub 7-8

£0.50

£0.50

Strefy 6-7

£0.70

£0.50

Trzy strefy
Strefy 2-4,
3-5 lub 4-6

£0.90

£0.50

Strefy 5-7
lub 6-8

£1.00

£0.50

*Dla lokalnych połączeń, obejmujących trasę z Watford Junction do Euston, powyższe opłaty obowiązują:
W kierunku Euston:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 09:30.
Z Euston:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 19:00.
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Pojedynczy przejazd - opłata kartą Oyster
(pn. - pt.
07:00 - 19:00)*

(w innych godzinach oraz w święta
publiczne)

Cztery strefy
Strefy 2-5, 3-6

£0.90

£0.50

Strefy 4-7

£1.00

£0.50

Strefy 5-8

£1.20

£0.50

Pięć stref
Strefy 2-6

£0.90

£0.50

Strefy 3-7

£1.20

£0.50

Strefy 4-8

£1.50

£0.50

Sześć stref
Strefy 2-7

£1.50

£1.00

Strefy 3-8

£1.70

£0.50

Siedem stref
Strefy 2-8

£2.00

£1.00

*Dla lokalnych połączeń, obejmujących trasę z Watford Junction do Euston, powyższe opłaty obowiązują:
W kierunku Euston:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 09:30.
Z Euston:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 19:00.
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Bilety okresowe Travelcard
Z biletów okresowych Travelcard można korzystać w przejazdach metrem,
koleją miejską DLR, tramwajami oraz koleją państwową† w obrębie stref, na
które jest wykupiony bilet oraz w przejazdach w obrębie całego Londynu
autobusami oznaczonymi tym znakiem:
Upoważniają one także do zniżki 1/3 na planowe połączenia statkami rzecznymi Riverboat.
Każdy bilet okresowy Travelcard ważny w strefach 3, 4, 5 lub 6 upoważnia również do
przejazdów tramwajami.
Bilety okresowe Travelcard ważne przez ponad miesiąc (do 4 miesięcy z taryfą dla dzieci
oraz z kartą zniżkową na autobusy i tramwaje tzw. Bus and Tram Discount Card, do 3
miesięcy dla posiadaczy karty New Deal) z wyjątkiem biletów całorocznych, mają
następujące ceny.
† Nie dotyczy połączeń Heatrow Connect (pomiędzy Hayes & Harlington i Heathrow) oraz
Heathrow Express

Jedno- i trzydniowe bilety Travelcards
Osoby dorosłe
Jednodniowa
Travelcard

Dzieci i młodzież*

Godziny
szczytu

Poza
godzinami
szczytu

Godziny
szczytu

Poza
godzinami
szczytu

Strefy 1-2

£6.80

£5.30

£3.40

-

Strefy 1-3

£8.00

-

£4.00

-

Strefy 1-4

£9.40

£5.90

£4.70

-

Strefy 1-5

£11.80

-

£5.90

-

Strefy 1-6

£13.80

£7.00

£6.90

£2.00

Strefy 1-9

£15.00

£8.20

£7.50

£2.60

Strefy 2-6

£8.40

£4.80

£4.20

-

Strefy 2-9

£9.80

£5.10

£4.90

£2.40

*Dzieci podróżujące w grupie do 4 osób płacą £1 każde, jeżeli są pod opieką osoby
dorosłej posiadającej ważny bilet Travelcard o standardowej stawce.
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Osoby dorosłe

Trzydniowe
Travelcard

Dzieci

Godziny
szczytu*

Poza
godzinami
szczytu

Godziny
szczytu *

Poza
godzinami
szczytu

Strefy 1-2

£17.40

-

£8.70

-

Strefy 1-6

£40.00

£20.00

£20.00

£6.00

*Jeżeli trzydniowy okres ważności biletu obejmuje sobotę, niedzielę lub publiczne
święto, wykupienie odpowiedniej kombinacji jednodniowych biletów Travelcard
może okazać się bardziej opłacalne.
Za godziny szczytu uznaje się czas pomiędzy 04:30 a 09:30 od poniedziałku do piątku (z
wyjątkiem świąt publicznych). Okres poza tymi godzinami to czas poza godzinami szczytu.
Jeżeli w ramach jedno- lub trzydniowego biletu Travelcard pasażer nie zamierza korzystać
z połączeń koleją państwową, bardziej opłacalne może być korzystanie z konta
przedpłaconego na karcie Oyster. Szczegóły na stronie 14.
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Bilety okresowe Travelcard
Osoby
dorosłe

7-dniowe

Miesięczne

Roczne

Opłaty obejmujące przejazd przez strefę 1
Strefy 1-2

£24.20

£93.00

£968.00

Strefy 1-3

£28.40

£109.10

£1136.00

Strefy 1-4

£34.60

£132.90

£1384.00

Strefy 1-5

£41.40

£159.00

£1656.00

Strefy 1-6

£44.60

£171.30

£1784.00

Strefy 1-7

£48.00

£184.40

£1920.00

Strefy 1-8

£56.00

£215.10

£2240.00

Strefy 1-9

£65.00

£249.60

£2600.00

Opłaty nie obejmujące przejazdu przez strefę 1
Strefy 2-3,
3-4, 4-5
lub 5-6

£15.60

£60.00

£624.00

Strefy 2-4, 3-5
lub 4-6

£20.20

£77.60

£808.00

Strefy 2-5
lub 3-6

£24.20

£93.00

£968.00

Strefy 2-6

£30.40

£116.80

£1216.00

Strefy 2-7

£30.80

£118.30

£1232.00

Strefy 2-9

£42.40

£162.90

£1696.00

Strefy 4-7

£22.40

£86.10

£896.00

Strefy 4-9

£38.00

£146.00

£1520.00
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7-dniowe

Miesięczne

Opłaty obejmujące przejazd przez strefę 1
Strefy 1-2

£12.10

£46.50

Strefy 1-3

£14.20

£54.60

Strefy 1-4

£17.30

£66.50

Strefy 1-5

£20.70

£79.50

Strefy 1-6

£22.30

£85.70

Strefy 1-7

£24.00

£92.20

Strefy 1-8

£28.00

£107.60

Strefy 1-9

£32.50

£124.80

Opłaty nie obejmujące przejazdu przez strefę 1
Strefy 2-3,
3-4, 4-5
lub 5-6

£7.80

£30.00

Strefy 2-4,
3-5 lub 4-6

£10.10

£38.80

Strefy 2-5
lub 3-6

£12.10

£46.50

Strefy 2-6

£15.20

£58.40

Strefy 2-7

£15.40

£59.20

Strefy 2-9

£21.20

£81.50

Strefy 4-7

£11.20

£43.10

Strefy 4-9

£19.00

£73.00
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Osoby
uczące się
powyżej 18
roku życia

Polish

7-dniowe

Miesięczne

Roczne

Opłaty obejmujące przejazd przez strefę 1
Strefy 1-2

£16.90

£64.90

£676.00

Strefy 1-3

£19.80

£76.10

£792.00

Strefy 1-4

£24.20

£93.00

£968.00

Strefy 1-5

£28.90

£111.00

£1156.00

Strefy 1-6

£31.20

£119.90

£1248.00

Strefy 1-7

£33.50

£128.70

£1340.00

Strefy 1-8

£39.10

£150.20

£1564.00

Strefy 1-9

£45.40

£174.40

£1816.00

Opłaty nie obejmujące przejazdu przez strefę 1
Strefy 2-3,
3-4, 4-5
lub 5-6

£10.90

£41.90

£436.00

Strefy 2-4, 3-5
lub 4-6

£14.10

£54.20

£564.00

Strefy 2-5
lub 3-6

£16.90

£64.90

£676.00

Strefy 2-6

£21.20

£81.50

£848.00

Strefy 2-7

£21.50

£82.60

£860.00

Strefy 2-9

£29.60

£113.70

£1184.00

Strefy 4-7

£15.60

£60.00

£624.00

Strefy4-9

£26.60

£102.20

£1064.00
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Bilety na przejazdy koleją miejską DLR
Wykaz cen biletów za pojedyncze przejazdy koleją miejską DLR opłaconych kartą Oyster
lub gotówką, znajduje się na stronie 9.

Bilety na przejazdy koleją miejską DLR oraz statkami
rzecznymi River Rover
Bilet ten upoważnia do przejazdów koleją miejską DLR oraz statkami rzecznymi
kursującymi pomiędzy przystaniami w Westminster, Waterloo, Tower oraz w Greenwich.
Bilety te można kupić na dowolnej przystani statków rzecznych City Cruises, w punktach
sprzedaży przy Tower Gateway, na London City Airport oraz na stacji Canary Wharf.
Do 31 marca 2008 roku
Osoby dorosłe

Dzieci

Rodziny*

£11.00

£5.50

£27.00

* Bilety rodzinne obejmują przejazdy dla dwóch osób dorosłych oraz maksymalnie trójki
dzieci poniżej 16 roku życia.
Od 1 kwietnia 2008 roku
Osoby dorosłe

Dzieci

Rodziny *

£12.00

£6.00

£28.00

* Bilety rodzinne obejmują przejazdy dla dwóch osób dorosłych oraz maksymalnie trójki
dzieci poniżej 16 roku życia.

Ulotka informacyjna o opłatach i biletach
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Opłaty za przejazdy
autobusami/tramwajami
Poniższe opłaty obowiązują w autobusach i tramwajach oznaczonych
tym znakiem:
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich upoważnione są do
bezpłatnych przejazdów autobusami i tramwajami.
Biletu u kierowcy nie można zakupić w autobusach kursujących na trasach „Pay Before
You Board” w centrum Londynu, w autobusach przegubowych oraz na trasie W7.
W takim wypadku przed wejściem do autobusu należy upewnić się, że na koncie
przedpłaconym karty Oyster znajduje się wystarczająca ilość środków lub zakupić bilet
w automacie biletowym.
Pojedynczy przejazd - opłata kartą Oyster
Osoby dorosłe

Osoby powyżej 16 roku życia,
posiadacze karty New Deal
lub zniżek na tramwaje i
autobusy

Pojedynczy przejazd –
opłata gotówką

£0.90

£0.45

£2.00

Maksymalne opłaty za całodniowe przejazdy
autobusami i tramwajami dla użytkowników
karty Oyster
Dotyczy wyłącznie przejazdów autobusami i tramwajami
Płacąc kartą Oyster za nieograniczone przejazdy w ciągu 24 godzin, od 4:30 do 04:30
rano następnego dnia, całkowity koszt podróży zostanie przeliczony na ekwiwalent
dzienny i wyniesie:
Osoby dorosłe

Osoby powyżej 16 roku życia, oraz
posiadacze karty New Deal lub zniżek na
tramwaje i autobusy

£3.00

£1.50

Osoby korzystające z komunikacji metrem, koleją miejską DLR, londyńską koleją naziemną
lub z połączeń koleją państwową więcej informacji znajdą na stronie 14.
Ulotka informacyjna o opłatach i biletach
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Osoby dorosłe

Jednodniowy bilet
autobusowy Bus Pass

£3.50

Bilety okresowe Bus Pass
Dla osób dorosłych oraz pełnoletnich osób
uczących się
Siedmiodniowy

Miesięczny

Całoroczny

Dorośli

Studenci

Dorośli

Studenci

Dorośli

Studenci

£13.00

£9.10

£50.00

£35.00

£520.00

£364.00

Bilety okresowe dla osób powyżej 16 roku życia,
oraz posiadaczy karty New Deal lub zniżek
autobusowych i tramwajowych
Siedmiodniowy

Całoroczny

Osoby powyżej 16
roku życia, oraz
posiadacze karty
New Deal

Osoby korzystające ze
zniżek autobusowych i
tramwajowych

Osoby powyżej 16
roku życia, oraz
posiadacze karty
New Deal

Osoby korzystające
ze zniżek
autobusowych i
tramwajowych

£6.00

£6.50

£23.10

£25.00

Cena biletów okresowych Bus Pass ważnych dłużej niż jeden miesiąc, z wyjątkiem biletu
rocznego, wzrasta proporcjonalnie.

Bilety Bus Saver
W każdym punkcie sprzedaży biletów oraz w biurach informacji turystycznej na terenie
całego Londynu można kupić bloczki sześciu biletów tzw. Bus Saver Ticket. Upoważniają
one do przejazdów autobusami w obrębie całego Londynu. Korzystając z biletów Bus
Saver, należy wsiąść do autobusu pierwszymi drzwiami, wręczyć kierowcy dolną część
biletu (w historycznych autobusach linii 9 i 15, w których są konduktorzy, bilet należy
wręczyć konduktorowi), górną część biletu zachowując dla siebie. Bilety te nie upoważniają
do przejazdów tramwajami.
Bloczki sześciu biletówwyłącznie dla osób
dorosłych

Ulotka informacyjna o opłatach i biletach
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Opłaty za przejazdy tramwajami
Więcej informacji na temat podstawowych opłat za przejazdy tramwajami znajduje się na
stronie 31.
Bilety powrotne zostały zniesione, ponieważ jednodniowy Bus Pass jest tańszy.

Usługa: Tram feeder bus services
Ważne bilety gotówkowe na pojedynczy przejazd tramwajem upoważniają do dalszych
podróży przez dowolny punkt przesiadkowy w dzielnicy Addington, w ramach usługi
tram feeder bus services. Bilety gotówkowe na pojedynczy przejazd tramwajem można
zakupić także w autobusach kursujących w ramach usługi tram feeder bus services
i kontynuować podróż tramwajem po przesiadce w dowolnym punkcie przesiadkowym
w dzielnicy Addington.

Wimbledon
Podróżując tramwajami do Wimbledonu zawsze należy przyłożyć kartę Oyster do czytnika
na początku i na końcu podróży. Nie należy jednak przykładać karty do czytnika przy
ręcznie otwieranej bramce (manual gate). Podróżując tramwajami z Wimbledonu zawsze
należy dotknąć kartą Oyster czytnika przy wejściu na stację oraz ponownie na peronie
przed wejściem do tramwaju.

Ulotka informacyjna o opłatach i biletach
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Szczegółowe informacje
Szczegółowe informacje na temat konkretnych typów biletów znaleźć można
w następujących ulotkach dostępnych na stacjach metra lub w punktach sprzedaży
kart Oyster:
• Dlaczego warto przejść na kartę Oyster?
• Jak najlepiej wykorzystać kartę Oyster?
• Zniżki na przejazdy dla dzieci, młodzieży i studentów.
• Informacje o usługach River Thames Boat (dostępny tylko na stacjach
metra w strefie 1)
Szczegółowe informacje na temat przejazdów autobusami na obszarze Wielkiego Londynu
tzw. Greater London uzyskać można na stronie: tfl.gov.uk lub na infolinii London Travel
Information pod numerem : 020 7222 1234.

Warunki przewozu
Prawa i obowiązki pasażera, korzystającego z biletów „Transport for London”lub konta
przedpłaconego ujęte zostały w warunkach przewozu firmy „Transport for London” i są
dostępne na stronie tfl.gov.uk/faresor oraz pod numerem telefonu 020 7222 1234.
Do przejazdów londyńską koleją naziemną zastosowanie mają wytyczne zawarte w
informatorze o biletach (London Overground Ticketing and Travel Guide).

Informacje aktualne w momencie oddania teksu do druku. Listopad 2007 r..
Ulotkę wyprodukowano z 75% surowców przetwarzalnych i 25% surowców odnawialnych.
Całodobowa informacja dla podróżnych

020 7222 1234
Strona internetowa

tfl.gov.uk
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