
POZNAŃ W PIGUŁCE, CZYLI JAK SPRAWNIE DOTRZEĆ DO CELU

Jeśli już wysiądziecie z pociągu byle jakiego (no niestety, wciąż trudno o inne) w naszym nie byle jakim mieście 

i pierwsze słowa, które wyartykułujecie będą brzmiały „na galopujące terabajty, chyba dawno mnie tu nie było”, 

zajrzyjcie tutaj. Mamy pewność, że dokument ten spełni Wasze wymagania i optymalną trasą doprowadzi Was na 

miejsce Zawodów. Nasze wskazówki posiadają atesty Świętego Mikołaja, który korzysta z nich za każdym razem, 

odwiedzając najmłodszych poznaniaków (obiecał, że 6 grudnia dorzuci do Waszych butów odrobinę proszku rozja-

śniającego umysł), jak i samego komiwojażera Bajtazara.

1) Rodzaje biletów MPK
Jakiś czas temu aglomeracja poznańska została podzielona przez ZTM na trzy strefy taryfowe. Jeśli nie za-

mierzacie poruszać  się  komunikacją miejską  poza granicami Poznania, zaopatrzcie się jedynie w bilety 

strefy A (informacja ta jest ważna przy kupowaniu biletów w biletomatach, gdzie trzeba wybrać typ biletu).

CENY BILETÓW:

czas ważności biletu cena biletu ulgowego cena biletu normalnego

15 min 1,40 zł 2,80 zł

30 min 1,80 zł 3,60 zł

60 min 2,10 zł 4,20 zł

24 h 6,40 zł 12,80 zł

Zakochani w Poznaniu mogą pozostać dłużej i zwiedzać go przez cały rok, kupując bilet za 1091 zł.

Uwaga! W związku z pracami remontowymi, przeprowadzanymi na terenie miasta, we wszystkie dni 
robocze  od godziny 6:00 do 19:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do 14:00 ważność biletu 15-minuto-
wego przedłużona zostaje do 25 minut, a 30-minutowego do 45 minut.

2) TRASA Z DWORCA PKP I PKS NA POLITECHNIKĘ
Z dworca skierujcie się na przystanek Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (jest to przystanek znajdują-
cy się naprzeciwko nowego budynku dworca – dojście przejściem podziemnym).

Stamtąd tramwajami linii 18, 12, 8, 6 dojedźcie na przystanek Serafitek. Idźcie w lewo ulicą o tejże na-

zwie, za kościołem Św. Rocha przetniecie ul. Kórnicką, i prosto, ul. Piotrowo dojdziecie do Centrum Wy-

kładowego Politechniki Poznańskiej (ostatni po lewej, a zarazem najnowszy budynek na kampusie).

3) TRASA Z DWORCA PKP I PKS NA UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA
Tu sprawa wygląda prosto – udajecie się na przystanek Dworzec Zachodni (kier. Os. Sobieskiego), skąd 

wszystkie tramwaje jadą tą samą trasą. Wysiądźcie na końcowym przystanku i przejdźcie przez ulicę. Je-

steście na ścieżce, która doprowadzi Was na kampus.

4) TRASA Z HOTELU IKAR NA POLITECHNIKĘ
Ulicą Solną, pieszo, trzeba dojść do Alei Marcinkowskiego. Stamtąd tramwajem linii 5, 8, 13, 16 dojechać 
do przyst. Politechnika. Wysiadając, kierujcie się w lewo względem kierunku jazdy na ulicę Piotrowo. Da-

lej jak w punkcie 2.

5) TRASA Z HOTELU IKAR NA UNIWERSYTET  ADAMA MICKIEWICZA
Jeśli nie spieszy Wam się, idźcie Solną  (idąc z ul. Kościuszki musicie skręcić w lewo) na przystanek auto-

busu 51 (przyst. Solna) w stronę Os. Sobieskiego. Końcowy przystanek tego autobusu jest Waszym przy-

stankiem docelowym. 

Możecie jechać również autobusem linii 68 spod hotelu Polonez (po wyjściu z hotelu Ikar idźcie ul. Ko-

ściuszki w prawo, skręćcie w lewo w ul. Św. Barbary, następnie w prawo w Al. Niepodległości). Na przy-

stanku Al. Solidarności przesiądźcie się w dowolny tramwaj, jadący w kier. Os. Sobieskiego.

6) TRASA Z HOTELU QUALITY NA POLITECHNIKĘ
Po wyjściu z hotelu musicie przeciąć ul. Lechicką. Na ul. Połabskiej wsiądźcie w autobus nr 74. Dojedźcie 

nim do Placu Bernardyńskiego. Stąd tramwajem nr 5, 8, 13, 16 dojedziecie na Politechnikę.
7) TRASA Z HOTELU QUALITY NA UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA

Autobusem 91 sprzed hotelu dojedźcie do przyst. Os, Batorego II, Po drugiej stronie ulicy wsiądźcie do 

autobusu 98, który zawiezie Was na Kampus. 

8) TRASA Z HOTELU NOVOTEL NA POLITECHNIKĘ
Musicie przejść ulicą Półwiejską, skręcić w lewo w Podgórną, następnie w prawo w Aleje Marcinkowskie-

go (ok. 1,2 km). Tu wsiądźcie w tramwaj 5, 8, 13, 16. Dalej jak w punkcie 4.

9) TRASA Z HOTELU NOVOTEL NA UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA
Z przystanku Wierzbięcice, tramwajem nr 10 lub 12 dojedziecie na Os. Sobieskiego. Jesteście na ścieżce, 

która doprowadzi Was na kampus.

10)  TRASA Z PLACU MICKIEWICZA NA POLITECHNIKĘ
Dojdźcie ulicą Święty Marcin do ulicy Gwarnej. Tramwaje 5, 13, 16 dowiozą Was na Politechnikę.

11)  TRASA Z PLACU MICKIEWICZA NA UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA
Idąc wzdłuż Parku Mickiewicza dojdziecie do ulicy Fredry. Skręćcie w lewo, następnie na Moście Teatral-

nym w prawo. Wsiądźcie w dowolny tramwaj (kier. Os. Sobieskiego) na przystanku, na który dojdziecie 

schodami w dół.


