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Bilhetes de transporte urbano

Bilhetes válidos na Eurometropolis de Estrasburgo e para Kehl.

Tarifas a partir de 1º de julho de 2018

 

   Observar!   

Para viajar para Kehl:

Todos os bilhetes na faixa de tarifa CTS permitem que você viaje para Kehl na rede de bondes CTS pela linha D
(Kehl Rathaus terminus).

Além disso, os títulos Europass (24H, Family 24h e Mini), válidos a partir da data e hora da compra ,
permitem-lhe ir a Kehl:

- via linha D da rede de eléctricos CTS

- através da rede TER da SNCF

e também lhe dá acesso, no distrito de Ortenau, às linhas ferroviárias urbanas, interurbanas e regionais (S, RB,
RE, IRE) das redes de membros do TGO (2ª classe), exceto o Europass Mini, que não só o permite na zona
tarifária 20 (Kehl) do TGO.

Mais informações sobre os bilhetes Europass na parte inferior da página.

 

 

 Ônibus a
 bordo

 

Em bilhete  
sem contato  

(BSC)  1ª
compra

 

No Badgeo,  
App  ou  

BSC  
recarregando

IR SIMPLES
válido com ou sem correspondência.  
Retorno não incluído 

a unidade 2,00 €  US $ 1,80  US $ 1,70

Até 2   € 3,50  € 3,40

Até 10   US $ 14,10  US $ 13,20

Até 30
 * apenas no Badgeo e CTS App.

 38,00 € *

 
 
IR taxa reduzida SIMPLES
10 "one way" a uma taxa reduzida. Retorno não incluído.
Para crianças menores de 12 anos, famílias grandes e idosos com
65 anos ou mais.

  

https://www.cts-strasbourg.eu/fr/
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/Agence-en-ligne/
https://www.cts-strasbourg.eu/fr/Agence-en-ligne/tarifs/


Até 10   US $ 10,30  US $ 9,60

 

24H SOLO (EMS)   
a

unidade
Bilhete válido 24 horas após a primeira validação para um número ilimitado de viagens em todas as
linhas de ônibus-bonde da Rede 67 em Eurometropolis de Estrasburgo e para Kehl, tomando a linha de
bonde D.
Bilhete também válido nas linhas de trem TER na área de Eurométropole Strasbourg. Para ser
compostado na Estação SNCF para viajar a bordo do TER. Uma compostagem SNCF por bilhete.
Ligação Strasbourg-Kehl por comboio excluído.
No BSC: não disponível para recarregamento, apenas para compra inicial.

€ 4,50

    

24H TRIO   
a

unidade
Bilhete válido para 2 a 3 pessoas para um número ilimitado de viagens na Eurometropolis de
Estrasburgo e para Kehl, tomando a linha de bonde D dentro de 24 horas após a primeira validação
. 
Disponível por recarregar no BSC ou no aplicativo em 6,80 €.

6,90 €

    

ALSA + DIA GRUPO EMS (BUS - TRAM - CAR e TRAIN TER)   
a

unidade
Bilhete válido no dia da compra aos sábados, domingos e feriados para um grupo de 2 a 5 pessoas
para um número ilimitado de viagens em todas as linhas de ônibus da Rede 67 no Eurométropole de
Estrasburgo e O destino de Kehl, tomando a linha de bonde D.
Bilhete também válido nas linhas de trem TER da Eurometropolis de Strasbourg (Estrasburgo - Kehl link
excluindo trens).

€ 7,00

    

BILHETE DOUZEPASS   Até 12
One-way por 12 para pessoas com deficiência ou com deficiência visual .
Bilhete válido acompanhado de um cartão de invalidez, mencionando "necessidade de
acompanhamento" ou "necessidade de cegueira de acompanhamento", um cartão de deficiência com
uma barra azul dupla de 75% ou um cartão de deficiência na barra vermelha.

US $

6,10

    

AEROPORTO DE TRAM TER ENTZHEIM   
 a

unidade

Viagem unidirecional válida por 1h30  da data e hora da compra nas linhas de ônibus e bonde CTS e
na linha TER SNCF para ligar Estrasburgo ao aeroporto de Entzheim.

 US $

4,40

    

BILHETE DE ESTACIONAMENTO DE BILHETES (P + R)    

AUTOMÓVEIS  
Todos

os P + R

P + R

Rotonde
Estacionamento para o dia + ida e volta de bonde para todos os passageiros do veículo
durante uma hora após a validação para uma viagem de ônibus ou bonde com ou sem
correspondência.
(Máximo de 7 pessoas).
 

US $

4,10

US $

4,60

Os P + R estão abertos todos os dias com uma possível saída 24h / 24.   

    

CAMPERS   
a

unidade

Serviço oferecido apenas no P + R Elsau.
Estacionamento do motorhome + ida e volta de bonde para todos os passageiros do veículo

US $

6,10

    



CARS  
Fórmula

1

Fórmula

2 *
Serviço oferecido apenas no P + R ELSAU.
Duas fórmulas para escolher estão disponíveis:  
- 1: Estacionamento do ônibus + 1 viagem de ida e volta de bonde para o (s) motorista (s) de
ônibus
- 2: Estacionamento para ônibus + 1 retorno para o (s) motorista (s) e todos
        passageiros de ônibus.
Acesso de segunda a sexta das 6:30 às 20:30. Sábados, domingos e feriados das 8h às 20h.

US $

18,60
€ 34,00

   
 
* Preço único durante o mercado de Natal

   

 

  

Bilhetes departamentais, regionais e transfronteiriços
Os títulos intermodais ALSA + DEPARTAMENTAL, ALSA + REGIONAL, EUROPASS 24h e EUROPASS MINI
24h são válidos por 24 horas em SAÍDA IMEDIATA, isto é, a partir da data e hora da compra. 

 

BILHETES DE UNIDADE COMBINADA (BUS - TRAM - CARRO)  
a

unidade

Válido para uma rota única ou de conexão nas linhas de ônibus e de ônibus da Rede 67.
mais informações em www.ctbr67.fr € 3,50

   

LIVRO DE 10 VIAGENS COMBINADAS (BUS - TRAM - CARRO)
Todo

mundo
jovem

Este livreto permite que você faça 10 viagens na rede urbana CTS, bem como na  rede 67. 10
viagens econômicas, 3 passagens são oferecidas.
mais informações em www.ctbr67.fr

US $

24,50
€ 16,00

   

ALSA + 24H departamental  
a

unidade 
Ônibus-bonde-carros e trem TER do Bas-Rhin.
Bilhete válido por 24 horas a partir da data e hora da compra para viagens ilimitadas em todas as
linhas de ônibus da  CTS (incluindo a linha D até Kehl Rathaus), ônibus da Rede 67  e trem TER do
Baixo Reno.
(Conexão Estrasburgo-Kehl por trem excluído).

US $

22,50

   

ALSA + 24H regional  
a

unidade
Autocarros eléctricos e comboio TER da região da Alsácia.
Bilhete válido por 24 horas a partir da data e hora da compra para viagens ilimitadas em todas as
linhas de ônibus da  CTS (incluindo a linha D até Kehl Rathaus), ônibus da Rede 67 e trem TER da
região da Alsácia (conexão Strasbourg-Kehl por trem excluído).

US $

36,90

   

ALSA + Departamental + Dia do Grupo EMS  
a

unidade
Ônibus-bonde-carros e trem TER do Bas-Rhin.
Bilhete válido no dia da compra, aos sábados, domingos e feriados até a meia-noite, para um grupo de
2 a 5 pessoas para  um número ilimitado de viagens em todas as linhas de ônibus  CTS (incluindo
linhas D para Kehl Rathaus), treinadores da rede 67 e treinar TER da região da Alsácia (conexão
Strasbourg-Kehl por trem excluído).

US $

23,60

   

ALSA + Regional + EMS Group Day  
a

unidade 

http://www.ctbr67.fr/
http://www.ctbr67.fr/


Autocarros eléctricos e comboio TER da região da Alsácia.
Bilhete válido no dia da compra, aos sábados, domingos e feriados para um grupo de 2 a 5 pessoas
para  viagens ilimitadas em todas as linhas de ônibus da  CTS (incluindo a linha D até Kehl Rathaus),
autocarros da rede 67 e comboio TER da região da Alsácia (conexão Strasbourg-Kehl por trem
excluído).

US $

38,10

   

EUROPASS 24H
fórmula

1
fórmula

2 
Bilhete válido por 24 horas a partir da compra para um número ilimitado de viagens no
ônibus, bonde e trem TER  (2ª classe)  dentro da Eurometropolis de Estrasburgo. No círculo
eleitoral de Ortenau, em linhas urbanas e interurbanas, o transporte ferroviário regional de
redes membros da TGO (2ª classe).
 
Duas fórmulas para escolher estão disponíveis:
- 1: Bilhete 1 adulto e 2 crianças dos 4 aos 11 anos de idade   
- 2: Bilhete Família 2 adultos e 2 crianças dos 4 aos 11 anos de idade.

US $

9,60
14,50 €

   

EUROPASS MINI 24H
fórmula

1
fórmula

2 
Bilhete válido por 24 horas a partir da compra para um número ilimitado de viagens nas
linhas de ônibus, bonde e trem TER  dentro da Eurometropolis de Estrasburgo e somente na
zona tarifária TGO 20 (Kehl). As outras condições são idênticas às do Europass 24h.
 
Duas fórmulas para escolher estão disponíveis:
- 1: Bilhete 1 adulto e 2 crianças dos 4 aos 11 anos de idade   
- 2: Bilhete Família 2 adultos e 2 crianças dos 4 aos 11 anos de idade.

6,80 €
US $

11,20

   

 Para baixar o guia Europass clique aqui   

 

 

 

Baixe nosso Guia de Preços:

https://www.cts-strasbourg.eu/export/sites/default/pdf/05BoutiqueEnLigne/Tarifs/tgo_europass-folder_2018-V2_web_JUIN2018.pdf


 

https://www.cts-strasbourg.eu/export/sites/default/pdf/05BoutiqueEnLigne/Tarifs/CTS_GUIDE_VOYAGEUR_juillet2018.pdf

