Warszawskie
Linie Turystyczne

Oferta Warszawskich Linii Turystycznych może ulec zmianie.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych atrakcji WLT są dostępne na stronie internetowej
www.wtp.waw.pl. Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych informacji przed skorzystaniem z WLT.

Warszawskie
Linie Turystyczne

Szanowni Państwo
Mam dla Państwa propozycję nie do odrzucenia. Warszawiacy,
nie siedźmy w domu! Nasi drodzy goście, spędźcie czas z nami!
Chodźmy nad Wisłę, ruszmy w miasto, pojedźmy koleją za Warszawę.
W tym roku, w ramach Warszawskich Linii Turystycznych, przygotowaliśmy dla Państwa dużo nowości. W soboty zapraszamy do
Piaseczna na przejażdżkę Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową.
Do Piaseczna dowiozą nas, szlakiem nieistniejącej już linii trolejbusowej, zabytkowe autobusy. Sympatycy zabytkowych tramwajów i autobusów mogą wybrać się na wycieczkę dwiema specjalnymi liniami tramwajowymi i autobusowymi. To nie tylko okazja
do komunikacyjnych wspomnień w „ogórku” i „parówce”, ale
także możliwość dojechania do wielu ciekawych zakątków
Warszawy.
Oczywiście nie może zabraknąć wodnych atrakcji. Brzegi Wisły
w czterech miejscach łączą promy, a na całodzienną wycieczkę
do Serocka zabierze nas „Zeﬁr”.
Gorąco zapraszam
Wiesław Witek
dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego
w Warszawie

Promy i statek do Serocka
Słonka, Pliszka, Wilga i Turkawka – w czterech miejscach przez Wisłę
Gdzie?
ź Prom Słonka: Cypel Czerniakowski – Saska Kępa
zapraszamy 21 osób; jest możliwość przewozu rowerów
ź Prom Pliszka: Most Józefa Poniatowskiego – Stadion PGE Narodowy
zapraszamy 21 osób; jest możliwość przewozu rowerów
ź Prom Wilga: Podzamcze-Fontanny – ZOO
zapraszamy 40 osób; jest możliwość przewozu rowerów
ź Prom Turkawka: Nowodwory – Łomianki
zapraszamy 21 osób; jest możliwość przewozu rowerów
Kiedy?
Od 1 maja do 30 czerwca – w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz 2 maja i 21
czerwca; od 1 lipca do 31 sierpnia – codziennie; od 1 do 15 września – w soboty
i niedziele.
Za ile?
Bezpłatnie.

„Zeﬁrem” z Warszawy do Serocka
Gdzie?
Podzamcze (Bulwar Karskiego) – Serock – Podzamcze
W przypadku niskiego stanu Wisły statek będzie odpływał z Żerania, do którego
dojedzie specjalny autobus wyruszający z Podzamcza.
Kiedy?
Od 1 maja do 30 czerwca – w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz 2 maja i 21 czerwca; od 1 lipca do 31 sierpnia – w piątki, soboty, niedziele oraz 15 sierpnia; od 1 do 15
września – w soboty i niedziele. Planowany czas rejsu wraz z około dwugodzinną przerwą w Serocku to 9 godzin.
Za ile?
Bilet normalny – 36 zł, bilet ulgowy – 18 zł. Bilety można kupić na stronie internetowej
www.bilety24.pl; w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM Metro Dw. Wileński (w środy
i czwartki w godz. 16-20, w piątki w godz. 7-11 oraz soboty 8-12); na statku przed
rejsem (w przypadku wolnych miejsc).

Turystyczna linia tramwajowa 36
Gdzie?
Na trasie Plac G. Narutowicza – Filtrowa – plac Zbawiciela – Marszałkowska –
plac T.W. Wilsona – Słowackiego – Metro Marymont
Kiedy?
Od 1 maja do 15 września – w weekendy.
Za ile?
W tramwajach linii 36 obowiązują wszystkie bilety z taryfy ZTM. Konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie – będą kasować bilety
jednorazowe przesiadkowe i czasowe. Bilety okresowe, zakodowane na Warszawskiej
Karcie Miejskiej lub innym nośniku, należy wcześniej aktywować w innym pojeździe
WTP lub bramce metra.
Zachęcamy Państwa do przejażdżki tramwajami linii 36. Po pierwsze: dojedziemy nimi
do wielu atrakcyjnych miejsc w Warszawie, w tym po raz pierwszy w historii zabytkowych i turystycznych linii tramwajowych – na piękny i zielony Żoliborz. Po drugie: można
przejechać się „parówkami”, czyli tramwajami 13N, które już od 2013 roku nie są obecne na warszawskich torowiskach.

Dwieście słów o linii 36
Tramwaje linii 36 przez pół wieku, od 1961 do 2011 roku, obsługiwały Żoliborz. Wyruszyły
w trasę pod koniec 1961 roku, gdy oddano do użytku nową linię tramwajową na Marymont
biegnącą od placu T.W. Wilsona (wtedy Komuny Paryskiej) wzdłuż ulicy A. Mickiewicza do
skrzyżowania z ulicą Potocką. Tam też wybudowano nowy kraniec Marymont-Potok. Początkowo 36 łączyło Marymont ze Śródmieściem. Z czasem linię wydłużono na południe, tak by
obsługiwała także Czerniaków i Sadybę. W 1973 roku, po likwidacji linii tramwajowej do
Wilanowa, tramwaje linii 36 zaczęły dojeżdżać do pętli Wyścigi. Duży wpływ na trasy linii
tramwajowych łączących Żoliborz ze Śródmieściem ulicą Marszałkowską i gen. W. Andersa
miało zamknięcie w 2008 roku wiaduktu przy Dworcu Gdańskim. Linię 36 skierowano aleją
Jana Pawła II do pętli Metro Młociny. W 2010 roku kursowanie linii zawieszono z powodu
robót torowych prowadzonych na ulicy Marszałkowskiej i Puławskiej, a rok później ją zlikwidowano.
Linię 36 – obsługiwaną zabytkowymi tramwajami 13N „parówkami” i jeszcze kursującymi
105N „akwariami” – mogą Państwo potraktować jako objazdową, z okien której można
podziwiać m.in. malowniczą ulicę Filtrową, Marszałkowską z socrealistyczną Marszałkowską
Dzielnicą Mieszkaniową oraz zielony Żoliborz z modernistyczną zabudową.
Tramwaje dowiozą także m.in. do: zabytkowego Zespołu Stacji Filtrów, Pałacu Kultury i Nauki,
Ogrodu Saskiego i budynku PAST-y, o który podczas Powstania Warszawskiego toczyły się zacięte walki.

Zabytkowa linia tramwajowa T
Gdzie?
Na trasie Plac G. Narutowicza – most Józefa Poniatowskiego – Targowa – most Śląsko-Dąbrowski – aleja Solidarności – Towarowa – Plac G. Narutowicza
Kiedy?
Od 22 czerwca do 15 września – w soboty, niedziele i dni świąteczne.
Za ile?
W tramwajach linii T obowiązują wszystkie bilety z taryfy ZTM. Konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie – będą kasować bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe. Bilety okresowe, zakodowane na Warszawskiej Karcie
Miejskiej lub innym nośniku, należy wcześniej aktywować w innym pojeździe WTP lub
bramce metra.

Przejażdżka linią T jest doskonałym pomysłem na wakacyjny weekend. Zabytkowe
tramwaje zapewniają dojazd do wielu miejsc, w których można spędzić czas korzystając z atrakcyjnej wakacyjnej oferty stolicy.

Dwieście słów o linii T
Zabytkowa linia T po raz pierwszy została uruchomiona w 1996 roku z okazji 400-lecia stołeczności Warszawy. Tramwaje zaczynały trasę na placu G. Narutowicza, na Pragę dojeżdżały
mostem Józefa Poniatowskiego i wracały na Ochotę mostem Śląsko-Dąbrowskim oraz ulicą
Marszałkowską i Filtrową. Początki nie należały jednak do udanych. W zabytkowym tramwaju
tuż przed wjazdem na most doszło do zwarcia instalacji. Wagon nie mógł jechać dalej. Spięto
go z liniowym składem linii 22 i zepchnięto na pętlę Wiatraczna. Ostatecznie wagon z 1908
roku został zastąpiony nowszym.
W tym roku linię T obsługują wagony typu K i N, w tym wyjątkowy wagon 4Nj zwany „wiertarą”. Wagon ten pojawia się na linii T od 21 lat. Został wyprodukowany w 1957 roku w Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych jako jedyna jednokierunkowa wersja wagonów 4N.
Jego znakiem szczególnym była więc jedna kabina motorniczego oraz drzwi po jednej stronie
pudła. Po 9 latach eksploatacji w Warszawie traﬁł do Szczecina. W połowie lat 90 XX wieku
wrócił do Warszawy i przeszedł generalny remont, w ramach którego m.in. „zautomatyzowano” drzwi. Udało się to dzięki… wiertarkom, których pracjące z charakterystycznym dźwiękiem silniki otwierają i zamykają drzwi.
Tramwaje linii T dojeżdżają m.in. do Muzeum Narodowego, Stadionu PGE Narodowego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Starego Miasta i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zabytkowa linia autobusowa 100
Gdzie?
Na trasie Plac Zamkowy – Podwale – plac Krasińskich – Wybrzeże Gdańskie – most
Śląsko-Dąbrowski – Wybrzeże Szczecińskie – most Józefa Poniatowskiego –
Aleje Ujazdowskie – plac Unii Lubelskiej – Koszykowa – Towarowa – Grzybowska –
aleja Jana Pawła II – Senatorska – Plac Zamkowy
Kiedy?
Od 22 czerwca do 15 września – w soboty, niedziele i dni świąteczne.
Za ile?
W autobusach linii 100 obowiązują wszystkie bilety z taryfy ZTM. Konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie – będą kasować bilety
jednorazowe przesiadkowe i czasowe. Bilety okresowe, zakodowane na Warszawskiej
Karcie Miejskiej lub innym nośniku, należy wcześniej aktywować w innym pojeździe
WTP lub bramce metra.
Linia 100 to oferta dla wszystkich z Państwa, którzy lubią przyglądać się miastu zza
szyby autobusu, a także cenią sobie zabytkowe wozy, które kiedyś codziennie
wyjeżdżały na warszawskie ulice. Jeden kurs „setką” to ponadgodzinny „rejs” po
zakątkach stolicy, w dodatku „na pokładzie” jelcza „ogórka” lub berlieta.

Dwieście słów o linii 100
„Setka” wróciła na warszawskie ulice w ubiegłym roku po kilkuletniej przerwie. Po raz pierwszy linia 100 pojawiła się w 1949 roku, kiedy to zastąpiła linię O okrążającą Śródmieście.
O wyjątkowym charakterze „setki” przesądziło jej uruchamianie w dwóch wariantach: 100P
i 100L – zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do niego. Autobusy zaczynały
i kończyły kursy na placu Unii Lubelskiej. W 1979 roku linię zlikwidowano. Odrodziła się
w 2001 roku jako linia jednokierunkowa – autobusy wyruszały z placu Zamkowego i po okrążeniu Śródmieścia wracały w miejsce startu. Nowością był piętrowy MAN, sprowadzony
z Berlina, który został skierowany do jej obsługi. W 2004 roku linię 100 zastąpiono linią 400,
która kursowała na trasie plac Zamkowy – Park Kultury w Powsinie. Po raz kolejny zdecydowano się reaktywować „setkę” w 2007 roku. Tradycyjnie już krążyła po Śródmieściu zaczynając i kończąc kursy na placu Zamkowym. Po raz ostatni wyjechała w trasę w 2009 roku.
W ubiegłym roku autobusy linii 100 po raz kolejny pojawiły się na warszawskich ulicach. Zaczynały kursy w centrum, dojeżdżały na Żoliborz, nad Wisłą docierały do mostu Śląsko-Dąbrowskiego, którym przeprawiały się na Pragę, mostem Świętokrzyskim wracały na lewobrzeżną stronę miasta i Traktem Królewskim wracały do punktu startu.
W tym roku „setka” zaczyna i kończy kursy, podobnie jak 18 lat temu, na placu Zamkowym.
O komunikacji sprzed lat przypominają też skierowane do jej obsługi autobusy – „ogórki”
i berliety.

Turystyczna linia autobusowa 400
Gdzie?
Na trasie Powązki-Cm. Wojskowy – Okopowa – Anielewicza – Miodowa – Śródmieście
– Aleje Ujazdowskie – Sobieskiego – Powsin-Park Kultury
Kiedy?
Od 1 maja do 15 września – w weekendy.
Za ile?
W autobusach linii 400 obowiązują wszystkie bilety z taryfy ZTM. W wybranych autobusach konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie –
będą kasować bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe. Bilety okresowe, zakodowane na Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innym nośniku, należy wcześniej aktywować
w innym pojeździe WTP lub bramce metra.
Są co najmniej trzy powody, dla których warto wybrać się na przejażdżkę linią 400. To
przede wszystkim „zabytkowo-turystyczna” trasa. Drugi powód to możliwość podróży
ikarusem. Węgierskie autobusy po raz ostatni zjechały do zajezdni pod koniec 2013 roku i od tamtej pory spotkać je na mieście, to jak wygrać na loterii. Nie należy także zapominać o unikatowym numerze 400, który w stołecznej komunikacji pojawia się i znika
już od 15 lat.

Dwieście słów o linii 400
Dotychczas w historii stołecznych autobusów numer 400 był nadawany linii turystycznej, zastępczej i okazjonalnej. W 2004 roku linia 400 zastąpiła uruchamianą wcześniej linię turystyczną o numerze 100. Autobusy ruszały z placu Zamkowego i kończyły kursy w Parku Kultury
w Powsinie. Pięć lat później, w związku z remontem Trasy W-Z, linię o numerze 400 uruchomiono jako zastępczą na trasie Bródno-Podgrodzie – most Gdański – Rondo Zgrupowania AK
„Radosław”. Ostatecznie przekształcono ją w funkcjonującą do dzisiaj linię przyspieszoną 500.
Ostatni raz numer 400 pojawił się w 2010 roku. Okazjonalna linia o takim numerze została
uruchomiona w związku z uroczystościami beatyﬁkacji księdza Jerzego Popiełuszki. Wierni
mogli dojechać linią 400 z pętli Metro Wilanowska do Świątyni Opatrzności Bożej.
W tym roku do obsługi linii 400 skierowano autobusy niskopodłogowe i zabytkowe ikarusy,
których już od 6 lat próżno szukać na warszawskich ulicach.
Przegubowe autobusy węgierskiej produkcji woziły warszawiaków przez 35 lat. Pierwsze dotarły do Warszawy w grudniu 1978 roku, a ostatnie zjechały do zajezdni w listopadzie 2013
roku. O mały włos nie byłoby ich jednak w Warszawie, a woziłyby nas MAN-y. O wszystkim
zadecydowała… stłuczka. Warszawa bardzo potrzebowała długich wozów. Pod koniec 1978
roku na testy przyjechały przegubowe ikarusy i MAN-y. Wszystko wskazywało na to, że na
stołecznych ulicach zagoszczą te drugie. Ostatniego dnia testów kierowca MAN-a wcisnął gaz
zamiast hamulca i uderzył w ikarusa. Węgierski autobus udało się naprawić w trzy dni. W tym
czasie do niemieckiego nie udało się nawet sprowadzić części zamiennych.
O wyborze autobusów ostatecznie zadecydowała więc dostępność części
zamiennych.

Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa
Zabytkowa kolejka wąskotorowa wyrusza w każdą sobotę wczesnym popołudniem ze
stacji w Piasecznie. Przejeżdża przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30 XX wieku,
Głosków, Runów i dociera do Złotokłosu. W drodze powrotnej zatrzymuje się w Runowie, gdzie jest miejsce na piknik. Mogą Państwo upiec kiełbaski przy ognisku, poleniuchować na słonecznej polanie lub zagrać w piłkę. Czas przejazdu kolejką wraz z piknikiem w Runowie to około 4 godziny. Do Piaseczna można dojechać z Warszawy m.in.
specjalną zabytkową linią autobusową 51.

Za ile?
Przykładowe ceny biletów: bilet normalny na przejazd kolejką i autobusem – 35 zł (przejazd tylko kolejką – 30 zł); bilet normalny dla osób posiadających Kartę Warszawiaka lub
Kartę Dużej Rodziny na przejazd kolejką i autobusem – 30 zł (przejazd tylko kolejką –
25 zł); bilet ulgowy dla dzieci w wieku 3-18 lat na przejazd kolejką i autobusem – 25 zł
(przejazd tylko kolejką – 20 zł); bilet ulgowy dla osób w wieku 3-18 lat posiadających
Kartę Młodego Warszawiaka lub Kartę Dużej Rodziny na przejazd kolejką i autobusem –
20 zł (przejazd tylko kolejką 15 zł). Szczegółowe informacje i zakup biletu na
www.kolejka-piaseczno.pl

Dwieście słów o Piaseczyńskiej Kolejce Wąskotorowej
Pierwsze pociągi kolejki wąskotorowej, planowanej wzdłuż ówczesnego Traktu Aleksandryjskiego (obecnie ulica Puławska), wyjechały na odcinek plac Keksholmski (obecnie plac Unii Lubelskiej) – Dąbrówka w połowie 1898 roku, a w pod koniec roku dojechały do Piaseczna.
Od tego czasu aż do lat 60 XX wieku linię regularnie rozbudowywano. Najpierw pociągi dojechały do Góry Kalwarii, później do Grójca i Jasieńca, a w końcu do Nowego Miasta nad Pilicą.
W 1924 roku Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa obsługiwała najdłuższą w swojej historii,
prawie 90-kilometrową, trasę.
W połowie lat 30 XX wieku stołeczny magistrat zaczął być niechętny infrastrukturze kolejowej
z powodu zwiększającego się ruchu ulicznego i coraz popularniejszych tramwajów elektrycznych. Najpierw wycofano linię z placu Unii Lubelskiej i skrócono ją do ulicy A.E. Odyńca,
a później do stacji Warszawa Szopy (obecnie Metro Wilanowska).
Po II wojnie światowej kolej, w tym kolejki wąskotorowe, została znacjonalizowana. W latach
50 XX wieku Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa odegrała jeszcze niebagatelną rolę w odbudowie stolicy. Mówiono, że co 10 cegła w Warszawie została przywieziona kolejką z cegielni
w Gołkowie. Wraz z latami 60 XX wieku nastała fascynacja transportem samochodowym oraz
rozwijającą się w Warszawie siecią tramwajową. W 1966 roku rozpoczęła się powolna likwidacja Piaseczyńskiej Kolejki Wąskotorowej. 1 lipca 1991 roku zawieszono ruch na ostatnim
odcinku Piaseczno – Grójec. Siedem lat później, dzięki zaangażowaniu miłośników, kolejka
wróciła na odcinek Piaseczno – Tarczyn. Od tego czasu organizowane są przejazdy
turystyczne. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.kolejka-piaseczno.pl

Zabytkowa linia autobusowa 51
Linia 51 jest przeznaczona tylko dla osób wybierających się na przejazd Piaseczyńską
Koleją Wąskotorową. Z autobusu można skorzystać na podstawie biletu, wydanego
przez Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, na przejazd kolejką
i dowożący do niej autobus. Nie ma możliwości zakupu biletu tylko na autobus linii 51.
Gdzie?
Na trasie: Warszawa Centrum – Marszałkowska – Metro Wilanowska – Piaseczno –
Warszawa Centrum
Kiedy?
Inauguracja 1 maja oraz we wszystkie soboty od 4 maja do 28 września.

Autobusy linii 51 kursują we wszystkie soboty od maja do końca września. Zachęcamy wszystkich Państwa wybierających się do Piaseczna na wycieczkę Piaseczyńską Koleją Wąskotorową do skorzystania z wyjątkowej, obsługiwanej zabytkowymi autobusami, linii 51. Numer nawiązuje do linii trolejbusowej kursującej w Warszawie od lat 40 do 70, a później po przerwie w latach 80 i 90
XX wieku.

Dwieście słów o trolejbusach w Warszawie
Trolejbusy po raz pierwszy pojawiły się w Warszawie w połowie lat 40 XX wieku. Po II wojnie
światowej komunikacja miejska właściwie nie istniała. Z pomocą pospieszył marszałek Stalin
i kraje Związku Radzieckiego, którzy podarowali Warszawie 30 mocno wyeksploatowanych
trolejbusów, osprzęt i trakcję. Udało się je uruchomić w styczniu 1946 roku. Dwa lata później
po raz pierwszy pojawiła się linia 51 z Dworca Gdańskiego do placu Unii Lubelskiej. Szczyt
rozwoju sieci trolejbusowej w stolicy przypadł na początek lat 60 XX wieku. Funkcjonowało
wówczas 6 linii obsługiwanych 127 wozami. Likwidację trolejbusów rozpoczęto w 1967 roku,
a skończono 6 lat później.
O powrocie trolejbusów zaczęto mówić trzy lata później. Miały one jednak pełnić zupełnie
inną rolę – zamiast obsługi centrum Warszawy, miały wyjeżdżać poza miasto. Planowano,
by w pierwszej kolejności dotarły do Piaseczna, które intensywnie rozwijało się zarówno pod
względem mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Jednak dopiero 10 lat po likwidacji sieci
w centrum udało się uruchomić połączenie trolejbusowe na odcinku Dworzec Południowy
(obecnie Metro Wilanowska) z Piasecznem. 1 czerwca 1983 roku w trasę wyruszyły trolejbusy
linii 51.
Dziewięć lat później, wraz z opracowaniem planów restrukturyzacji warszawskiej komunikacji zbiorowej, zaczęto mówić o likwidacji trolejbusów. Ostatni
dzień wakacji 1995 roku był jednocześnie ostatnim dniem kursowania trolejbusów. Miejsce linii 51 zajęły autobusy 709.

trasa z Podzamcza

początek rejsu w przypadku
niskiego stanu wody w Wiśle
(dowóz autobusem z Podzamcza)
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36
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T
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Pl. Krasińskich

100

Pl. Bankowy

Dw. Gdański

Metro
Marymont

przystanki linii promowych
ferry tourist lines stops

przystanki linii autobusowych 100 i 400
bus tourist lines 100 and 400 stops

przystanki linii tramwajowych T i 36
tram tourist lines T and 36 stops
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