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Komunikacja miejska w Wilnie w opinii
mieszkańców nie jest ani droga, ani
skomplikowana. Niestety - dla turystów system
bywa czasami trudny do pojęcia. Dla tych
wszystkich, którzy wybierają się do Wilna i
zamierzają jeździć po mieście autobusem lub
trolejbusem - wilnotekowy przewodnik po
tajnikach wileńskiej komunikacji miejskiej.
1. Rozkłady jazdy
Zrozumienie rozkładu jazdy jest dla turysty najmniejszym problemem. Pod warunkiem oczywiście, że
znajdzie odpowiednią stronę. Wersja w języku polskim dostępna jest tutaj.
W Wilnie autobus autobusowi nierówny. Patrząc na rozkład możemy zobaczyć oznaczone na zielono
autobusy z literką G. Są to autobusy nieco szybsze, które jednak nie zatrzymują się na wszystkich
przystankach. Zwykłe autobusy oznaczone są na niebiesko, natomiast trolejbusy - na czerwono. Od 14
sierpnia wilnianie będą mogli korzystać także z autobusów nocnych oznaczonych czarnym kolorem na
rozkładzie jazdy.
2. Jak kupić bilet?
Jedną z największych trudności dla turysty, który wysiada na dworcu i zamierza poruszać się po Wilnie
korzystając z miejskiej komunikacji, jest kupno biletu. Można oczywiście kupić bilet jednorazowy u
kierowcy, ale niestety - nie jest to opcja ani tania, ani wygodna. Kosztuje 1 euro, a w praktyce dosyć
często musimy się przesiadać.
Warto więc skorzystać z biletu elektronicznego (Vilniečio kortelė), który można kupić w niemal każdym
kiosku za 1,50 euro. Mając kolorową kartę możemy naprawdę dużo! Możemy kupić bilet dobowy, 3dniowy, l0-dniowy, mięsięczny lub kwartalny. Możemy też wpłacić określoną sumę na kartę, która
pozwoli nam płacić za bilety 30 lub 60-minutowe. Są one znacznie tańsze od biletów jednorazowych i
umożliwiają przesiadanie się. Aby zapłacić za bilet, należy kartę zbliżyć do czytnika i wybrać bilet.
Każdy bilet - dobowy czy długookresowy - należy oczywiście skasować, zbliżając do czytnika.
Ponieważ nie zawsze wszystko działa tak, jak powinno - na wszelki wypadek dobrze jest zachować
paragon. Bilet można uzupełnić w większości kiosków oraz w sieci sklepów MAXIMA.
3. Ulgi
Warto być studentem! W Wilnie studenci mają aż 80 proc. zniżki na bilety miesięczne! Bilet jedorazowy
mogą natomiast kupić z ulgą 50 proc. Podobne ulgi obowiązują również dla uczniów szkół
średnich. Aby korzystać z ulgi trzeba mieć jednak ważną międzynarodową legitymację.
Informacje o dokumentach uprawniających do korzystania z ulg dostępne są tutaj.

Osobom, które ukończyły 80 lat, przysługuje ulga 80 proc., natomiast osobom między 70 a 80 rokiem
życia przysługuje ulga 50 proc.
W Wilnie dzieci do lat siedniu mogą podróżować bezpłatnie, pod warunkiem, że nie zajmują
oddzielnego miejsca. Informacje o wszystkich ulgach dostępne są tutaj.
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