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Жити та працювати по інший бік озера-
не проблема.
15 хвилин займає поїздка на 
автомобільному паромі з міста Meersburg 
в Констанц або з району Wallhausen 
до міста Überlingen,50 хвилин займе 
поїздка пасажирським катамараном з 
міста Friedrichshafen.

Для мешканців міста Констанц 
екологічні види транспорту завжди були 
у приоритеті і з 2007 по 2018 рік кількість 
поїздок автівкою містом скоротилася на 
10% і досягла 31%.

На рейсових автобусах та потягах можна 
швидко ,та з комфортом дістатися до 
будь-якого міста регіону та Швейцарії.
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In die Schweiz:
www.thurbo.ch

Паром в Überlingen:
www.personenschifffahrt-bodensee.de

Автобус в Ravensburg:
www.bodo.de

Паром в Meersburg:
www.stadtwerke-konstanz.de

Катамаран в Friedrichshafen:
www.der-katamaran.de

Автобуси та 
потяги по регіону:
www.vhb-info.de/fahrkarten

АВТІВКОЮ

Перехоплююча 
парковка (P&R)

Парковки міста та
Вільні місця

Парковочні зони для мешканців району Paradies та 
підземні парковки.  

У 2019 році місто Констанц оголосило 
про тяжке становище навколишнього 
середовища.Транспортна політика 
міста спрямована на скорочення 
автомобільних поїздок містом та 
розвиток екологічних видів транспорту.

Порада
До вас їдуть гості?Запропонуйте їм приїхати 
потягом.У будь-яку точку міста можна доїхати 
автобусом,орендованим велосипедом або 
дійти пішки.Як що без автівки не обійтися,то 
парковка на P&R Bodensee коштує 3€ на 
день (пн.-сб.),для п‘яти осіб діє Kombiticket 
за 5-6€.
Парковочний талон діє на поїздки на автобусі 
від парковки і назад.
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МIЖМIСЬКИЙ ТРАНСПОРТ Украïнська мова



НА ВЕЛОСИПЕДІ ПІШКИ

Одне задоволення прокотитися на 
велосипеді уздовж берега Боденського 
озера. Та й здоров‘ю корисно. Короткі 
дистанції, розвинута інфраструктура 
велодорiг, велопарковок та станцій 
техобслуговування дозволяють 
велосипедному транспорту займати 
перше місце за популярністю у місті.

За статистикою,з 2007 по 2018 рік, 
кількість поїздок на велосипеді по місту 
зросла на 8% і досягнула 30%.

Найчастіше пішки швидше. Пішохідна 
інфраструктура міста постійно 
покращується. При цьому особлива 
увага приділяється безпеці дітей та 
людей з обмеженими можливостями. 

Тільки передвигаючись на своїх двох 
можливо впізнати місто. А вказівники у 
центрі у цьому допоможуть та розкажуть 
історію міста.  

Прогулятися можна по набережній 
Рейну у Sonnenhalde,в Hochgraben 
або в Lorettowald,по пляжу Hörnle, або 
просто по широких тротуарах міста.

Для того, що б не купувати власний 
велосипед або автівку, шукати для 
них паркування та платити за неї, 
у місті існує система оренди цих 
транспортних засобів по часу (Sharing). 
Для коротких дистанцій підійде оренда 
велосипеда або електросамокату, 
для великих -каршерінг (Car Sharing). 
Для перевезення покупок можна 
орендувати вантажний велосипед з 
електродвигуном.

Оренда велосипедів:
Stadtwerke Konstanz GmbH 
stadtwerke-konstanz.de

Carsharing:
stadtmobil-suedbaden.de
car-ship.jetzt

Електросамокат:
Bird – Enjoy the Ride
ZEUS Scooters | ZEUS Scooters

Червоним автобусом по всьому Червоним автобусом по всьому Червоним автобусом по всьому 
місту та одній ціні міського місту та одній ціні міського місту та одній ціні міського 
тарифу! Автобуси Констанца тарифу! Автобуси Констанца тарифу! Автобуси Констанца 
приїздять часто і без запізнень. приїздять часто і без запізнень. приїздять часто і без запізнень. 
Кожні 10 хвилин курсує автобус з Кожні 10 хвилин курсує автобус з Кожні 10 хвилин курсує автобус з 
Wollmatingen через Petershausen Wollmatingen через Petershausen Wollmatingen через Petershausen 
у центр міста. Кожні 10 хвилин у центр міста. Кожні 10 хвилин у центр міста. Кожні 10 хвилин 
від центрального вокзалу від центрального вокзалу від центрального вокзалу 
відправляється автобус в  відправляється автобус в  відправляється автобус в  
Dingelsdorf, Litzelstetten, Dettingen-Dingelsdorf, Litzelstetten, Dettingen-Dingelsdorf, Litzelstetten, Dettingen-
Wallhausen.  З 2022 року курсують Wallhausen.  З 2022 року курсують Wallhausen.  З 2022 року курсують 
електробуси.

Дізнайтеся у свого роботодавця  Дізнайтеся у свого роботодавця  Дізнайтеся у свого роботодавця  
про річний абонемент Jobticket. про річний абонемент Jobticket. про річний абонемент Jobticket. 
Школи та університети пропонують Школи та університети пропонують Школи та університети пропонують 
проїздний для учнів: Schulticket, проїздний для учнів: Schulticket, проїздний для учнів: Schulticket, 
Semesterticket. 

Квиток на автобус можна придбати Квиток на автобус можна придбати 

через Konstanz App:

SHARING-ТРАНСПОРТ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Автомобіль  Carsharing

450 € вартість на місяць 15 €

0,36 € вартість за км 0,26 €

0,00 € вартість на годину 2,40 €

7.200 € вартість на рік 3.880 €

Велосипед-це…

… всюдихід!

… користь для здоров‘я

… задоволення

… дешево
… захист природи

… швидко

Тут представлена 
інформація  що до 
усіх екологічних видів 
транспорту.
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„Roter Arnold“ – так 
називаються червоні 
автобуси міста.
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Екологічні види транспорту 
дозволяють дістатися до 
будь-якої точки міста та регіону:
• Seehas, Schwarzwaldbahn, 

швейцарська залізниця
• Автобуси по місту і в Kreuzlingen
• Car Sharing: Stadtmobil і Carship
• Оренда велосипедів і самокатів


