Each destination, any time,
every tram and every bus in Zagreb!

Zagreb transporte público
Tram

À entrada do veículo, por favor, aproxime
o seu cartão eletrónico ao validador.
Para comprar bilhetes diários ou
individuais, selecione a opção apropriada
na tela de informação e aproxime o cartão.
Aproxime o seu bilhete multi-dia ao validador.

Instruções de uso:

As informações sobre validez do seu bilhete serão
apresentadas após a validação ou seleção de uma
das opções,
Siga as indicações na tela
do dispositivo.
• O bilhete foi comprado ou devidamente
validado na viagem de trânsito
• Tentativa falhada, por favor, tente novamente.
• As informações sobre validez do bilhete,
selecione a opção desejada antes de
aproximar o cartão.

Bus

Funicular

Cartões eletrónicos para uma
viagem ainda mais acessível

Atravessando a
metrópole sem restrições
Bilhete diário – 30 kunas
Pode ser comprado nos pontos de venda da ZET,
nos quiosques dos parceiros contratuais e junto
do motorista a bordo do veículo
Viaje despreocupado!
• 3 dias
- HRK70,00
• 7 dias
- HRK150,00
• 15 dias
- HRK200,00
• 30 dias
- HRK400,00
Disponíveis nos pontos de venda da ZET

O preço do cartão eletrónico é de 10 kunas,
enquanto o valor dos bilhetes diários, multi-dia ou
individuais é cobrado separadamente.

Transporte de mais pessoas pode ser pago
com um cartão eletrónico.

Bilhete individual
Percorra Zagreb por menos de 1,5 euros! (HRK 10,00)!
A viagem sem bilhete é a viagem mais cara

Guarde o seu cartão eletrónico para a
próxima visita a Zagreb.
Escanear para mais
informações

Tenha um boa viagem!

Zagreb
transporte público
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ke
ns
ča
ra e
G tub
s

Centro de Atendimento
+385 72 500 400
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Funicular
desde 1890
A linha funicular
mais curta do
mundo – com
apenas 66 metros
de comprimento
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A segunda melhor na Europa
– de acordo com a votação
dos utilizadores

Visto que até a presente data manteve o seu
aspecto e construção original, bem como as
características técnicas dadas pelos seus
construtores, o funicular zagrebiense foi declarado
património cultural.
Velocidade média do percurso: 1.5 m/s
Duração do percurso: 64 s
Lotação de uma cabine: 28 adultos (16 lugares
sentados / 12 em pé)

