Transport i telekomunikacja
Podróż do/z Wielkiej Brytanii
Linie lotnicze

W

iele linii lotniczych ma w swojej
ofercie loty z Wielkiej Brytanii
do największych miast w Polsce.
Warto pamiętać, że bilety zakupione z dużym wyprzedzeniem są tańsze od
kupowanych w ostatniej chwili.
Tanie linie lotnicze oferują loty z mniej
popularnych lotnisk (np. Luton lub Stanstead

w Londynie), do których dojazd kosztuje
więcej niż do tych bardziej popularnych
(Heathrow, City Airport).
Również godziny wylotu mogą być mniej
atrakcyjne niż przy ofercie tradycyjnych
przewoźników, np. bardzo wcześnie rano lub
późno wieczorem. Należy o tym pamiętać
przy planowaniu podrózy z lotniska.

Autokary i autobusy dalekobieżne

O
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becnie istnieje doskonale rozwinięta
sieć połączeń autobusowych do Polski. Ceny biletów są zróżnicowane
w zależności od terminu planowanego przejazdu, a wielu przewoźników
oferuje różnego rodzaju zniżki.

razy dłuższy niż w przypadku przejazdu koleją. Główny przewoźnik National Express oferuje przewozy do największej liczby miejsc.
Na najpopularniejsze trasy, a w weekendy
i wakacje na wszystkie, bilety najlepiej kupować z dużym wyprzedzeniem.

Autobusy dalekobieżne (coaches) kursują
przeważnie na tych samych trasach i z podobną częstotliwością co pociągi.
Podróżowanie nimi jest dużo tańsze, ale
czas podróży może okazać się nawet dwa

Na wielu trasach istnieje możliwość nabycia
biletów z dużą zniżka, jeżeli są one kupowane przez internet i odpowiednio wcześnie.
Rezerwacja biletów oraz więcej informacji:
www.nationalexpress.com
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Pociągi

K

olej to szybki, ale droższy od autobusów sposób podróżowania. Bilety
można kupić na stacjach, w większych biurach podróży, przez internet,
a u niektórych przewoźników także w pociągu. Na najpopularniejsze dalekobieżne trasy
(np. z Londynu do Manchesteru, Liverpoolu,
Leeds czy Newcastle) lepiej jest rezerwować
miejsca z wyprzedzeniem.

Więcej informacji:
www.britishrail.com
www.nationalrail.co.uk
www.silverlink-trains.com
www.firstgreatwestern.co.uk
www.nationalexpress.com
www.virgintrains.co.uk

Komunikacja w Londynie
Metro - London Underground/The Tube

M

etro to najszybszy sposób poruszania się po mieście. W Londynie jest dwanaście linii metra
oznaczonych różnymi kolorami
i tak np. Picadilly Line ma kolor granatowy,
Hammersmith & City – różowy, a Jubilee –
szary. Na każdej stacji umieszczone są duże
mapy z wszystkimi liniami metra, ponadto są
tam dostępne bezpłatne mapy linii oraz ulotki
informujące o cenach za przejazdy. W każdym
wagonie znajduje się schemat danej trasy
z poszczególnymi stacjami.
Londyn podzielony jest na sześć stref
(pierwsza strefa obejmuje centrum miasta).
Cena biletu uzależniona jest od stref,
przez które przejeżdża podróżujący. Najdroższe bilety są za trasy obejmujące pierwszą strefę.

Bilet można wybrać w zależności od częstotliwości korzystania z metra:
»» Single – bilet na podróż w jedną stronę,
»» Return – bilet w obie strony,
»» One day travelcard – jednodniowy bilet na
nieograniczoną ilość przejazdów w określonych strefach (dotyczy również autobusów, pociągów, DLR),
»» One week travelcard – tygodniowy bilet na
określone strefy.

Dzieci poniżej 5-ego roku życia pod opieką
osoby dorosłej mogą bezpłatnie podróżować
po Londynie wszystkimi środkami komunikacji publicznej.
Dzieci w wieku 5-10 lat moga korzystać
bezpłatnie z przejazdów autobusami oraz
tramwajami bez konieczności okazywania
karty ze zdjęciem. W innych pojazdach, aby
podróżować na tych samych zasadach muszą
okazać kartę ze zdjęciem, chyba że towarzyszy im dorosła osoba z ważnym biletem.
Zniżki na przejazdy przysługują młodzieży
uczącej się w trybie dziennym oraz studentom uczelni zarejestrowanych w Transport
for London. Dokładne informacje w języku
polskim dostępne są na stronie:
www.tfl.gov.uk/tfl/languages/polski
Bilet jednodniowy lub okresowy na metro
pozwala również na korzystanie z innych
form komunikacji (pociąg, kolejka miejska)
w obrębie stref, które obejmuje oraz z autobusów we wszystkich strefach.
Oyster Card
Karta Oyster jest najtańszą formą płatności
za przejazdy komunikacją miejską. Jest to
elektroniczna karta, która zastępuje papierowy bilet typu Travelcard czy Buss Pass.
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Przy korzystaniu z karty Oyster cena biletu
okresowego jest taka sama, jak przy zakupie
biletu papierowego, ale dużo tańsze są jednorazowe przejazdy metrem i autobusami,
opłacane z konta przedpłacowego (pre-pay).
Środki na karcie można ulokować z wyprzedzeniem, ale korzysta się z nich
w momencie podróży. Nie tracą one ważności,

a rejestracja karty pozwoli je zabezpieczyć
na wypadek zgubienia lub kradzieży karty.
Należy pamiętać, aby dotknąć kartą Oyster
do czytnika na początku i na końcu podróży.
Osoby korzystające z przedpłacowego konta,
które nie dotkną czytnika zapłacą maksymalną opłatę za przejazd.

Autobusy

A

utobusy miejskie to znacznie tańsza od metra forma podróżowania.
Należy jednak pamiętać, że przy
dłuższych trasach oraz w godzinach
szczytu przejazd autobusem zajmie znacznie
więcej czasu.
Brytyjska komunikacja autobusowa jest
doskonale rozwinięta. Mapy z trasami auto-

busów umieszczone są na niektórych przystankach, można je także otrzymać na stacji
metra.
Cena biletu zależy od jego rodzaju.
Można kupić bilet jednorazowy lub:
»» One Day Bus Pass – bilet jednodniowy,
»» One Week Bus Pass – bilet tygodniowy,
»» One Month Bus Pass – bilet miesięczny.

TAXI

W

Londynie można spotkać dwa
rodzaje taksówek. Najpopularniejszymi, najbezpieczniejszymi
i zazwyczaj droższymi są black
cabs (czarne taksówki).
Kierowcy tych taksówek znakomicie znają
Londyn, a przede wszystkim zarejestrowani
są w Public Carriage Office (przedsiębiorstwie taksówkowym), dzięki czemu w razie
jakichkolwiek problemów można zawsze dochodzić swoich praw.
Taksówka może przewozić jednorazowo do
pięciu osób. Podświetlony znak TAXI na dachu
oznacza, że jest ona do dyspozycji. Kierowca
nie może zażądać opłaty za bagaż lub dodatkowych pasażerów, ale może doliczyć do
rachunku, np. opłatę za zabrudzenie pojazdu
(soiling charge).
Tabele opłat za przejazd taksówką oraz lista dodatkowych opłat zamieszczona jest
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na stronie:
www.tfl.gov.uk/tfl/languages/polski
Drugim rodzajem taksówek są tzw. mini cabs,
czyli prywatne samochody, których kierowcy
zrzeszeni są w prywatnych firmach. Powinny być one tańsze od black cabs, ale zdarza
się, że nieuczciwy kierowca zażąda bardzo
wysokiej opłaty.
Mini cab można zamawiać telefonicznie
lub bezpośrednio w biurach, które zazwyczaj mają siedzibę przy głównych ulicach.
Kierowca mini cab‘a nie powinien zatrzymać
się na znak przechodnia – ten przywilej zarezerwowany jest dla kierowców black cabs.
Uwaga!
Zdecydowanie odradzamy samotnie podróżującym kobietom wsiadanie do innych
niż zamówione drogą telefoniczną mini
cabów – często zdarzają się gwałty i kradzieże.
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Telekomunikacja
Telefon
Telefon komórkowy
osiadanie telefonu komórkowego
z angielskim numerem jest podstawą poszukiwania pracy w Wielkiej
Brytanii. Do wyboru są telefony wraz
z kartą SIM (system na kartę) lub sam pakiet
startowy, którego można używać z własnym
telefonem.
Można również zdecydować się na miesięczny abonament. W tym przypadku konieczne
będzie potwierdzenie adresu, wyciąg z konta lub ważna karta kredytowa gwarantująca
wypłacalność posiadacza. Przy zawieraniu
umowy należy zawsze dokładnie zapoznać się
z jej treścią, gdyż jej zerwanie przed upływem określonego terminu może wiązać się
z bardzo wysokimi opłatami.

P

Koszt zakupu zestawu startowego to około
£5. Przed dokonaniem wyboru warto porównać opłaty za SMS-y, rozmowy lokalne i do
innych sieci komórkowych oraz do Polski,
a także sprawdzić ile będzie kosztował roaming.
W Wielkiej Brytanii dostępne są usługi następujących operatorów telefonii komórkowej:
Orange, Vodafone, O2, 3, T-Mobile, VirginMobile, Take5, BT i Fresh Mobile.
Telefon stacjonarny
Decydując się na telefon stacjonarny należy
sprawdzić, który z operatorów (BT bądź NTL)
jest dostępny w danej okolicy, a następnie

skontaktować się z biurem obsługi klienta:
»» BT 0800 800 150
»» NTL 0845 045 0019
Tanie rozmowy z Polską
Operatorzy zarówno telefonii komórkowych
jak i telefonii stacjonarnej w ostatnim czasie
znacznie obniżyli ceny połączeń do Polski
i w zależności od rodzaju abonamentu, jedna
minuta rozmowy z Polską może kosztować
jedynie 5p.
Istnieje również możliwość tanich rozmów
z Polską za pomocą specjalnych międzynarodowych kart telefonicznych. Posiadacz
telefonu nic nie płaci, gdyż dzwoni się pod
bezpłatny numer 0800, a koszt rozmowy
odejmowany jest z limitu karty. Karty te
można zazwyczaj kupić w newsagents.
Osoby mające dostęp do internetu mogą skorzystać z programu Skype.
W nagłym wypadku można skorzystać z usługi
Poland Direct TP. Aby zadzwonić z Wielkiej
Brytanii na koszt odbiorcy w Polsce należy
wybrać numer 00 800 0480 0480 (zarówno
z telefonu BT jak i Cable&Wireless), poczekać na zgłoszenie się operatora z centrali
telefonicznej w Polsce, podać swoje nazwisko oraz nazwisko i numer telefonu osoby,
z którą chce się rozmawiać. Połączenie zostanie zrealizowane po uzyskaniu od rozmówcy
zgody na zapłacenie za rozmowę.

Internet

W

Wielkiej Brytanii bardzo szybko
i bez zbędnych problemów można podłączyć w domu szerokopasmowy dostęp do internetu tzw.

broadband.

Opłaty miesięczne rozpoczynają się od około
£10, w zależności od proponowanej wielkości transferu. Z internetu skorzystać można
również w kawiarenkach internetowych oraz
bibliotekach.
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