
berlin-welcomecard.com

ü  Elastyczne przejazdy w mieście  
i przez miasto: 
Bilet na przejazd wszystkimi środ 
kami komunikacji publicznej przez  
48 godzin, 72 godziny, 4, 5 lub 6 dni  
od momentu skasowania

ü  Oferta dostosowana do każdych 
potrzeb: 
Zniżki do 50% w ponad 200 zabytkach 
i atrakcjach Berlina i Poczdamu

ü  Przyjazny dla rodzin: 
Troje dzieci do 14 r. ż. włącznie jadą 
bezpłatnie, dzieci do 6 roku życia 
zasadniczo nie płacą za przejazd

ü  Stale nowe oferty: 
Co roku nowi partnerzy

ü  W skrócie: 
Wraz z poręcznym przewodnikiem 
zawierającym wszystkie oferty  
rabatowe, planem miasta i cztero-
języcznymi propozycjami zwiedza-
nia oraz ważnymi informacjami dla 
turystów odwiedzających Berlin

ü  100% kultury: 
Dostępny również jako Berlin  
WelcomeCard Wyspa Muzeów

Wszystkie zalety w skrócie

ü Bilet na przejazd 

 P  Bezpłatny przejazd przez całą dobę we wszystkich środkach  
komunikacji publicznej 
(kolejka miejska, metro, autobus, tramwaj, prom, kolej regionalna)

 P  Idealny również w drodze z lotniska do miasta –  
karta Berlin WelcomeCard dostępna jest w następujących wersjach:

  • Berlin (AB, wraz z lotniskiem Berlin-Tegel TXL) lub 

  •  Berlin i Poczdam  
(ABC, wraz z lotniskami Berlin-Tegel TXL i Berlin-Schönefeld SXF)

  • Ważna przez 48 godzin, 72 godziny, 4 dni, 5 dni lub 6 dni

 P  Dzieci do 6 lat, wózek dziecięcy, bagaż i 1 pies jadą zasadniczo bezpłatnie

 P Bezpłatny przejazd przysługuje dodatkowo 3 dzieci do lat 14 włącznie

ü Rabaty

 P  Ponad 200 ofert rabatowych w Berlinie i Poczdamie 
(wycieczki objazdowe po mieście, wycieczki z przewodnikiem po mieście, 
objazdowe wycieczki rowerowe, rejsy łódką, muzea, atrakcje, teatry, gastro-
nomia, zabiegi Wellness i pamiątki)

  •  Wraz z głównymi atrakcjami turystycznymi, takimi jak wieża telewizyjna, 
muzeum DDR, Zoo Berlin, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, 
Berlin Dungeon, The Story of Berlin i wiele innych

 P Co najmniej 25% zniżki, a nawet do 50% zniżki

 P Szeroka oferta gastronomiczna, łącznie z restauracjami hotelowymi

 P  Specjalna oferta pałacowa – zniżki na bilety całodniowe Premium wraz  
z pałacem Sanssouci/Charlottenburg

ü Przewodnik Berlin WelcomeCard Guide

 P  Przewodnik w poręcznym formacie kieszonkowym zawierający oferty  
wszystkich partnerów rabatowych, czterojęzyczne propozycje zwiedzania, 
ważne informacje i warunki użytkowania

 P Plan miasta Berlina i Poczdamu  

 P Mapa komunikacji miejskiej

 P Informacje dotyczące ofert przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Berlin WelcomeCard - 

optymalny towarzysz podróży dla Państwa 

gości odwiedzających Berlin

OFICJALNY BILET TURYSTYCZNY

od  

€19,90



P Zamówienia
visitBerlin / Berlin Tourismus & Kongress GmbH
Am Karlsbad 11, 10785 Berlin
E-Mail: orderservice@visitBerlin.de 
Fax: +49 (0)30 26 47 48 966

P Informacje
Tel: +49 (0)30 26 47 48 420
E-Mail: salespromotion@visitberlin.de
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Zakres taryfowy 
 

Berlin 
2018

Zakres taryfowy 
  

Berlin + Potsdam 
2018

48 godz. 19.90 € 22.90 €

72 godz. 28.90 € 30.90 €

4 dni 33.50 € 35.90 €

5 dni 36.90 € 41.50 €

6 dni 42.50 € 46.50 €

Wyspa Muzeów 72 godz.   45.00 € 47.00 €

Dla 1 dorosłego i maks. 3 dzieci w wieku do 14 r. ż. włącznie 
(dzieci do 6 r. ż. mają bezpłatny przejazd)

P  Bezpłatne wejście do wszystkich muzeów Berlińskiej Wyspy Muzeów  
(obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCO)

• dodatkowo rozkładany plan Wyspy Muzeów w 5 językach 

• raz dziennie przez trzy kolejne dni 

• z wyjątkiem wystaw specjalnych

Informacje dla obiektów turystycznych

P Atrakcyjny dodatek dla Państwa gości

P Pokaż gościom, że jesteś ekspertem od Berlina 
P Atrakcyjne prowizje 
P  NOWOŚĆ: Możliwe łatwe urządzenie oraz integracja  

za pomocą interfejsu XML
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 • Bezpłatny przejazd

 •  Do 50% zniżki w 200 atrakcjach  
turystycznych

 •  Bezpłatny przewodnik kieszonkowy + 
plan miasta

P Szeroki wachlarz ofert

 •  Dla turystów przyjeżdżających do Berlina 
po raz pierwszy

 • Dla stałych bywalców Berlina

 • Co roku nowi partnerzy

P  Ekskluzywni partnerzy: Wieża Telewizyjna, 
Muzeum DDR, Zoo, Berlin on Bike

P Idealna pomoc w orientacji w mieście

P Elastyczna i prosta organizacja pobytu

P  Bezpłatny przejazd do 3 dzieci w wieku 
maksymalnie 14 lat

Korzyści dla partnerów handlowych:

Karta Berlin WelcomeCard Wyspa Muzeów

Korzyści dla Państwa gości:

Zostań  
partnerem!

P Indywidualne wsparcie

P Różne kanały sprzedaży

 •  Wysyłka

 •  Vouchery

 •  Programy partnerskie

P Szybka dostawa na całym świecie

P Bez przedpłat, atrakcyjne terminy płatności

P Bezpłatne materiały do wsparcia sprzedaży

Obsługa partnerów handlowych:

Zamówienia i dalsze informacje:

traveltrade.visitBerlin.com


