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PRAKTYCZNE INFORMACJE NA 

TEMAT POBYTU W BERLINIE 

 
Przyjazd do Berlina 

Do Berlina można dostać się różnymi środkami transportu. W przypadku podróży 

z mocno oddalonych krajów zwykle najlepszym wyborem będzie samolot: 

 Lotnisko Berlin Brandenburg (BER): na południe od Berlina, ok. 20 km od 

centrum miasta. Koleją dalekobieżną, szybką koleją miejską (S-Bahn) oraz 

różnymi liniami autobusowymi można dojechać do miasta w czasie ok 30-

45 minut. Przejazd taksówką na dworzec główny wiąże się z kosztem około 

45 €. 

 

Do Berlina można bardzo wygodnie dojechać koleją, a na terenie stolicy znajduje się 

wiele dworców dalekobieżnych. Na głównym dworcu Berliner Hauptbahnhof 

zatrzymują się pociągi ekspresowe InterCityExpress (ICE), które umożliwiają 

przejazd między największymi niemieckimi miastami w ciągu kilku godzin. 

Z najszybszego połączenia kolejowego z Moskwą można obecnie korzystać dwa razy 

w tygodniu. Pociąg wyrusza z Dworca Kurskiego. Podróż trwa 20 godzin i 15 minut, 

a pociąg po drodze zatrzymuje się między innymi w Smoleńsku, Mińsku, Brześciu 

oraz Warszawie, by ostatecznie dotrzeć do Dworca Wschodniego Berliner 

Ostbahnhof, który jest oddalony od Dworca Głównego o zaledwie kilka stacji szybkiej 

kolei miejskiej. 

 

   Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej visitBerlin. 
 

   Punkty informacji turystycznej 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących planowanych aktywności w Berlinie 

mogą Państwo kontaktować się z punktami informacji turystycznej. Tam otrzymają 

Państwo szczegółowe informacje na temat wydarzeń, wycieczek z przewodnikiem 

czy muzeów rozsianych po całym mieście. Co więcej, będą mogli Państwo 

bezpośrednio kupić tam bilety na interesujące atrakcje czy usługi. Dopełnieniem 

oferty są plany miasta, przewodniki i pamiątki. Kompetentni pracownicy mówiący 

w wielu językach zrobią wszystko, by Państwa pobyt był niezapomniany. 

W tych miejscach znajduje się cztery punktów informacji turystycznej w Berlinie: 

 Lotnisko Berlin Brandenburg (BER) 

 Na Dworcu Głównym (Hauptbahnhof) 

 Przy Bramie Brandenburskiej (Brandenburger Tor) 

 Forum Humboldt (wkrótce) 
 

https://ber.berlin-airport.de/pl.html
https://www.visitberlin.de/en/travelling-berlin
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   Berlin WelcomeCard – bilet turystyczny 

Czym jest Berlin WelcomeCard? 

Berlin WelcomeCard to oficjalny bilet turystyczny stworzony przez miasto, oferujący 

odwiedzającym liczne korzyści. Berlin WelcomeCard umożliwia bezpłatne 

korzystanie z komunikacji miejskiej, co pozwala na naprawdę wygodne odkrywanie 

zakamarków miasta. Ponadto otrzymają Państwo do 50% zniżki na zwiedzanie 

niemal 200 najlepszych zabytków i atrakcji miasta. 

Berlin WelcomeCard to idealny wybór także dla rodzin: nawet troje dzieci w wieku 

do 14 lat włącznie może bezpłatnie podróżować razem z Państwem. Przy zakupie 

karty otrzymają Państwo praktyczny przewodnik zawierający mnóstwo wskazówek 

oraz propozycji wycieczek tematycznych, a także plan miasta. 
 

 

 

Ile kosztuje Berlin WelcomeCard?* 

Przed zakupem karty powinni Państwo zastanowić się, który z poniższych wariantów 

najlepiej spełnia Państwa potrzeby. Oferty różnią się w zależności od okresu 

ważności oraz stref obowiązywania karty. Mogą Państwo dokonać wyboru spośród 

następujących wariantów: 
 

 
 

Ważność 

 

Berlin AB centrum 

miasta 

 
Berlin + Poczdam ABC 

centrum miasta + 

okolice 

 

48 godzin 23,00 € 28,00 € 

72 godziny 33,00 € 38,00 € 

Wyspa Muzeów 
(Museuminsel) 
72 godziny** 

55,00 € 59,00 € 

4 dni 40,00 € 45,00 € 

5 dni 46,00 € 49,00 € 

6 dni 49,00 € 52,00 € 

*Stan na 28.04.2021 r. 

**Obejmuje bezpłatny wstęp do muzeów znajdujących się na Wyspie Muzeów (z wyłączeniem wystaw 

specjalnych) 

 

https://www.berlin-welcomecard.de/sites/default/files/bwc-guide-2017_red.pdf
https://www.berlin-welcomecard.de/de/tours
https://www.berlin-welcomecard.de/de/tours
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    Gdzie mogę kupić Berlin WelcomeCard? 

Jeśli chcą Państwo kupić bilet jeszcze przed przyjazdem do Berlina, mogą Państwo 

zamówić go tutaj. Za zakup mogą Państwo zapłacić kartą kredytową. 

Na terenie Berlina bilet Berlin WelcomeCard mogą Państwo kupić w wielu 

różnych miejscach: 

 We wszystkich punktach informacji turystycznej  

 W ponad 500 hotelach i sklepach 

 W punktach sprzedaży i automatach biletowych szybkiej kolei miejskiej 

(S-Bahn) oraz BVG (patrz punkt 5) 

 

Wszystkie informacje na temat Berlin WelcomeCard znajdą Państwo tutaj. 

 

 

Korzystanie z berlińskich taksówek 

Aby wygodnie poruszać się po Berlinie, poza transportem publicznym mogą Państwo 

korzystać także z taksówek. Taksówki rozsiane są po całym Berlinie. W obleganych 

miejscach, takich jak dworce czy lotniska, znajdują się specjalnie oznaczone postoje 

dla taksówek. Dodatkowo mogą Państwo zamówić taksówkę przez telefon albo za 

pomocą różnych aplikacji, takich jak na przykład „Free Now”. Oczywiście jeśli 

potrzebują Państwo taksówki, mogą Państwo zwrócić się do swojego hotelu czy 

szpitala. 

 
Ile kosztuje przejazd taksówką?* 

Taryfa podstawowa za każdy przejazd taksówką wynosi 3,90 €. Cena za każdy 

z pierwszych siedmiu kilometrów to 2,00 €. Z kolei za każdy kolejny kilometr 

doliczane jest 1,50 €. 

Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z krótkich przejazdów. W takim wypadku 

stosowana jest zryczałtowana cena wynosząca 6,00 € za przejazd do dwóch 

kilometrów. Z takiej możliwości mogą Państwo skorzystać tylko wtedy, gdy 

zatrzymają Państwo wolną taksówkę na ulicy. Aby skorzystać z tej ceny, na początku 

przejazdu muszą Państwo poinformować kierowcę, że kurs będzie „krótkim 

przejazdem”. Jeśli odległość przekroczy dwa kilometry, taksometr automatycznie 

przełączy się na standardowe ceny. 

Płatności bezgotówkowe są obecnie powszechną metodą płatności. Jeśli jednak 

chcą Państwo zapłacić gotówką, powinni Państwo przygotować możliwie niskie 

nominały, ponieważ wielu kierowców ma przy sobie tylko niewielkie ilości drobnych. 

 

Pod tym numerem 24 godziny na dobę mogą Państwo zamówić taksówkę w języku 

angielskim: 
 

    (030) 20 20 21 22 0

https://www.berlin-welcomecard.de/en/buy-tickets
https://www.berlin-welcomecard.de/en


PRAKTYCZNE INFORMACJE 4 

 

 

 

Inne numery telefonu (obsługa w języku angielskim nie jest gwarantowana) 

 Taxi Berlin: 030 – 20 20 20 

 Würfelfunk: 030 – 21 01 01 

 TaxiFunk Berlin: 030 – 44 33 22 

 Quality Taxi: 030 – 26 300 0 

 City-Funk Berlin: 030 – 21 02 02 

 Funk Taxi Berlin: 030 – 26 10 26 

 Talixo: 030 – 346 497 360 

 EcoTaxi: 030 – 210 10 20 

*Stan na 30.04.2021 r. 

 
 

Transport publiczny 

Sieć połączeń transportu publicznego w Berlinie jest mocno rozbudowana i składa 

się z licznych linii szybkiej kolei miejskiej (S-Bahn), metra (U-Bahn), autobusów oraz 

tramwajów. Można błyskawicznie dostać się z punktu A do B i dotrzeć niemal 

wszędzie po krótkim spacerze. 

Na stronie internetowej Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) znajdą Państwo 

szczegółowe informacje na temat rozkładów jazdy: strona internetowa BVG 

W tym celu mogą Państwo po prostu podać punkt początkowy i końcowy podróży. 

Następnie otrzymają Państwo informacje na temat najlepszego połączenia oraz 

środków transportu, które będą najkorzystniejsze. Aby sprawnie poruszać się po 

mieście, mogą Państwo pobrać aplikację BVG na smartfony. 

 

 

Gdzie mogę kupić bilet? 

Bilet kupią Państwo bezpośrednio w wielu punktach sprzedażowych BVG oraz S-

Bahn Berlin GmbH, a także w automatach biletowych znajdujących się na terenie 

dworców. Po zakupie biletu muszą Państwo pamiętać o jego skasowaniu 

bezpośrednio na stacji. W autobusach i tramwajach mogą Państwo kupić bilety, 

które zostają skasowane już w momencie sprzedaży 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bvg.de/en
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Ile kosztuje przejazd transportem publicznym?* 
 

 

Bilet** 
Cena (dla osób 

w wieku od 

14 lat) 

Zniżka 
(dzieci w wieku od 6 do 

14 lat) 

Krótki odcinek     2,00 € 1,50 € 

Bilet pojedynczy Berlin 
AB 

     3,00 €   1,90 € 

Bilet pojedynczy Berlin 
BC 

            3,50 €   2,40 € 

Bilet pojedynczy Berlin 
ABC 

     3,80 €   2,70 € 

Bilet dzienny Berlin AB      8,80 €  5,60 € 

Bilet dzienny Berlin BC      9,20 €  5,90 € 

 Bilet dzienny Berlin ABC    10,00 €  6,10 € 

Bilet dzienny 

 dla małych grup AB 

    25,50 € - 

Bilet dzienny 

 dla małych grup BC 

    26,00 € - 

Bilet dzienny 

 dla małych grup ABC 
    26,50 € - 

 

 Krótki odcinek: bilet na krótki odcinek upoważnia do przejazdu trzech stacji 

metrem (U-Bahn) lub szybką koleją miejską (S-Bahn) bądź sześciu 

przystanków autobusem lub tramwajem. 

 Pojedynczy przejazd: bilet na pojedynczy przejazd upoważnia do odbycia 

jednego przejazdu w ciągu dwóch godzin, w jednym kierunku. 

 Bilet dzienny: bilet dzienny upoważnia do nieograniczonego korzystania 

z transportu publicznego od momentu skasowania biletu do godz. 

3:00 następnego dnia. Dodatkowo dostępne są bilety dzienne dla małych 

grup; obejmują one wspólne przejazdy w grupach do pięciu osób. 

 Berlin WelcomeCard**: Berlin WelcomeCard obejmuje darmowe przejazdy 

transportem publicznym i wiąże się z licznymi dodatkowymi korzyściami, 

które można wykorzystać podczas pobytu w Berlinie. 

 

*Stan na 28.04.2021 r. 
**Cena jest zależna od wybranego obszaru taryfowego.  
***Patrz punkt 3). 
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Co oznaczają poszczególne strefy taryfowe? 

Cała sieć połączeń transportu publicznego w Berlinie stanowi obszar taryfowy 

podzielony na trzy strefy. W obrębie poszczególnych stref obowiązują różne ceny 

biletów. 

 Strefa A: dotyczy śródmieścia Berlina w obrębie okrężnej linii S-Bahn Ring 

 Strefa B: obowiązuje poza S-Bahn Ring aż do granic administracyjnych 

miasta  

 Strefa C: dotyczy okolic Berlina włącznie z Poczdamem (w tej strefie znajduje się 

Lotnisko Berlin Brandenburg (BER)) 
 

Oferta obejmuje bilety na strefy łączone AB, BC oraz ABC. W przypadku przejazdów 

przez Berlin, na przykład na lotnisko Tegel albo z tego lotniska, dobrym wyborem 

jest bilet AB. Natomiast aby dostać się na Lotnisko Berlin Brandenburg (BER), 

konieczne jest skasowanie biletu na strefę ABC. 
 

 
 

    Rozmienianie pieniędzy w Berlinie 

Zasadniczo mogą Państwo sami zadecydować, czy opłacą Państwo rachunek 

gotówką czy kartą kredytową. W Niemczech zwyczajowo przyjęło się, że większe 

sumy powyżej 500 € uiszcza się kartą, a kwoty poniżej dziesięciu euro – gotówką. 

Jeśli nie będą Państwo o tym pamiętać, obsługa w pewnych sytuacjach może 

odmówić Państwu wybranej formy płatności. Dlatego zawsze należy mieć przy sobie 

odpowiednią ilość gotówki. 

Na terenie całego miasta znajdują się bankomaty, w których można wypłacić 

gotówkę. Dodatkowo mogą Państwo wymienić pieniądze w licznych kantorach oraz 

oddziałach Reisebank. Dostępnych jest w nich do 100 walut i można tam 

z łatwością wymienić pieniądze według kursu aktualnego na konkretny dzień. Listę 

kantorów działających na terenie Berlina znajdą Państwo tutaj. 
 

 

Bezpłatne wi-fi w Berlinie 

W całym Berlinie można przenieść się do świata online. Z myślą o odwiedzających 

miasto w wielu miejscach publicznych zapewniło punkty dostępu do bezpłatnej sieci 

wi-fi. Te hotspoty znajdują się między innymi w popularnych miejscach, na przykład 

przy Bramie Brandenburskiej i Rynku Żandarmerii czy na Lotnisko Berlin 

Brandenburg (BER) oraz dworcach. 

Aby skorzystać z bezpłatnego wi-fi, muszą Państwo jedynie zaakceptować warunki 

użytkowania.  

 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.berlin-health-excellence.com 

https://www.visitberlin.de/en/currency-exchange-berlin
https://www.berlin-health-excellence.com/

