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Tramwaj wodny kursuje od 1 maja do 30 września.
Jednorazowo zabiera 40 pasażerów i 5 rowerów.

Trasy:

F5: Żabi Kruk – Westerplatte (Nowy Port w wakacje)
przystanki: Żabi Kruk – Zielony Most – Targ Rybny – Wiosny 
Ludów – Nabrzeże Zbożowe – Twierdza Wisłoujście 
– Westerplatte – Nowy Port, Latarnia Morska

F6: Targ Rybny – Narodowe Centrum Żeglarstwa
przystanki: Targ Rybny – Wiosny Ludów – Sienna Grobla II         
– Tamka – Stogi, Górki Zachodnie –NCŻ

Bilety do nabycia na statku przed rejsem.
Ceny biletów (przejazd w jedną stronę):  
10 zł bilet normalny, 5 zł bilet ulgowy, 5 zł bilet na rower

Rozkład rejsów: www.ztm.gda.pl
Organizator: Zarząd Transportu Miejskiego

relaks
na wodzie



       Wiele jest sposobów zwie-
dzania Gdańska, a każdy po-
zwala poznać miasto od innej 
strony: można spacerować 
szlakami turystycznymi – wol-
ności, bursztynu, architektury 
i sztuki czy śladami znanych 
gdańszczan, wędrować z kij-
kami wzdłuż morza, po Wyspie 
Sobieszewskiej, czy przemie-
rzać rowerem piękne trasy 
wzdłuż lasów i plaż. Można też 
poznawać Gdańsk od strony 
wody, z którą od wieków jest 
związany. Z pokładu tramwaju 
wodnego podziwiać można nie-
dostępne z lądu widoki. 

Do wyboru są dwie trasy. Tram-
waj linii F5 płynąc z Żabiego 
Kruku pokonuje drogę wzdłuż 
popularnego gdańskiego bul-
waru – Długiego Pobrzeża. 
Pozwala podziwać architekturę 
charakterystycznych kamieni-
czek, historyczne bramy wodne 
Gdańska i średniowieczny Żu-
raw, marinę, odrestaurowane 

    Relaks na wodzie: 
      tramwajem  
 wodnym 
     po Gdańsku

spichlerze i wspaniały gmach 
filharmonii. Zmierzając w stro-
nę portu mija Twierdzę Wisłouj-
ście, Westerplatte z Pomnikiem 
Obrońców Wybrzeża. W lipcu 
i sierpniu trasa wiedzie dalej: 
do starej portowej dzielnicy, 
Nowego Portu i zabytkowej XIX-
-wiecznej latarni morskiej  z jej 
chronometryczną ciekawostką, 
kulą czasu. 

Rejs linią F6 rozpoczyna się 
przy Targu Rybnym, obok Basz-
ty Łabędź i po opuszczeniu 
zabytkowego centrum wiedzie 
początkowo przez industrialne 
i stoczniowe obszary Gdańska, 
po czym zanurza się w krajobra-

zy natury zmierzając ku ujściu Wisły Śmiałej.  
Pozwala rozkoszować się widokiem pięknych 
piaszczystych plaż Górek Zachodnich oraz 
ciszą, którą cenią również ptaki, które nie 
bez powodu obrały sobie to miejsce jako cel 
wędrówek.  Tramwaj kończy swój bieg po 
przeciwnej stronie rezerwatu Ptasi Raj, przy 
nowoczesnym obiekcie Narodowego Centrum 
Żeglarstwa. 


