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TRANSPORTUL
METROUL
Metroul londonez a fost terminat in 1863 
si a fost primul sistem de acest gen din 
intreaga lume. 
Calatoria prin Londra cu metroul va 
permite accesul rapid si usor pina in 
centrul orasului fara sa va pierdeti si fara 
sa va ingrijorati din cauza aglomerarii sau 
a blocajelor de trafi c rutier. Astfel veti avea 
timp sa hoinariti in voie. Folosind metroul 
veti intelege mai repede Londra.
Liniile de metrou londonez sunt marcate 
in statii prin diferite culori. Harti ale liniilor 
de metrou londonez, cat si statiile acestuia 
sunt expuse pe platforme si in vagoane. De 
asemenea, puteti obtine si harti de buzunar 
din toate statiile de metrou.
Biletul trebuie cumparat inainte de a 
incepe calatoria. Acesta poate fi  zilnic, 
saptamanal, lunar sau anual, in functie de 
nevoile dumneavoastra. Cu cat perioada 
de valabilitate a abonamentului este 
mai mare, cu atat este costul mai redus. 
Abonamentele de calatorie pot fi  folosite 
de asemenea si cand circulati cu autobuzul 
sau trenul.
Reteaua de metrouri este divizata pe zone. 
Zona 1 acopera centrul Londrei, iar zona 6 
fi ind cea care include si suburbiile Londrei, 
afl ata la cea mai mare distanta de centru. 
Preturile difera in functie de zona, de aceea 
e foarte important sa stiti zonele unde va 
deplasati.
Metroul este functionabil incepand cu 
ora 5:30 am, pana la aproximativ 00:30, 
cu un program redus duminica si in zilele 
de sarbatori legale. Singura zi in care nu 
circula metrourile in Londra este ziua de 
Craciun.

CARDUL OYSTER
Oyster-ul este un card electronic care 
faciliteaza cumpararea si folosirea biletelor. 
Un card Oyster poate fi  incarcat cu un credit 
de pana la £90 debit, ‘pay as you go’ sau 
cu abonament de calatorie.  Cardul poate 
fi  folosit pentru transportul cu metroul, 
trenuri londoneze, autobuze, serviciul DLR 
si serviciul de trenuri Overground.
Optiunea incarcarii cardului cu credit ‘pay 
as you go’ are anumite avantaje fata de 
biletele vechi de hartie:
 Calatoriile Oyster sunt in general mai 
ieftine. De exemplu, costul unei calatorii cu 
autobuzul daca platiti cu cardul Oyster este 
de 90p, in timp ce costul aceleasi calatorii 
va fi  £2 daca platiti biletul cu bani cash, 
procurandu-l de la soferul de autobuz.
 Creditul pe care il aveti incarcat pe 
cardul Oyster poate fi  folosit de cate ori 
aveti nevoie, deoarece el nu expira.
 Exista o metoda de calcul efectuata 
atunci cand calatoriti cu cardul Oyster, 
astfel incat veti fi  taxat automat cu o taxa 
minima pentru calatoriile pe care le faceti 
in aceeasi zi. De exemplu, daca efectuati 
mai mult de trei calatorii in aceeasi zi, vi se 
va deduce de pe cardul Oyster pretul unui 
abonament zilnic pentru zonele in care 
ati calatorit. Daca ati cumpara trei bilete 
pentru fi ecare din cele trei calatorii, ati plati 
cu mult mai mult.
Un card Oyster se poate obtine prin 
urmatoarele metode:
 Accesand website-ul Oyster https://
oyster.tfl .gov.uk/oyster
 La orice ofi ciu local din statiile de 
metrou
 La unul din cele peste 22.000 de locatii 
care vand servicii Oyster din Londra
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Preturi ce nu includ zona 1
Zonele 2-3, 3-4, 4-5, or 5-6 £15.60 £60.00 £624.00
Zonele 2-4, 3-5 or 4-6 £20.20 £77.60 £808.00
Zonele 2-5 or 3-6 £24.20 £93.00 £968.00
Zonele 2-6 £30.40 £116.80 £1,216.00
Zonele 2-7 £30.80 £118.30 £1,232.00
Zonele 2-9 £42.40 £162.90 £1,696.00
Zonele 4-7 £22.40 £86.10 £896.00
Zonele 4-9 £38.00 £146.00 £1,520.00
Zonele 2-8 + Watford Junction £42.40 £162.90 £1,696.00

PRETURI LA ABONAMENTELE DE CALATORIE:
Tube, DLR si trenuri urbane

Abonamente adulti
Durata:  Saptamanal Lunar  Anual 
Rate incluzand Zona 1 
Zonele 1-2 £24.20  £93.00  £968 .00

Zonele 1-3 £28.40 £109.10 £1,136.00
Zonele 1-4 £34.60 £132.90 £1,384.00
Zonele 1-5 £41.40 £159.00 £1,656.00
Zonele 1-6 £44.60 £171.30 £1,784.00
Zonele 1-7 £48.00 £184.40 £1,920.00
Zonele 1-8 £56.00 £215.10 £2,240.00
Zonele 1-9 £65.00 £249.60 £2,600.00
Zonele 1-8 + Watford Junction £65.10 £250.00 £2,604.00

 Telefonic, sunand la numarul de telefon 0845 
330 9876
Cand va procurati cardul Oyster trebuie sa 
achitati un depozit de £3 in cazul in care nu 
va incarcati cardul cu un abonament, ci optati 
pentru varianta ‘pay as you go’.
In prezent, pe piata londoneza se desfasoara o 

mare campanie publicitara a cardului Oyster.  
Verifi cati ofertele excelente de care puteti 
benefi cia daca folositi un card Oyster pentru 
calatorii.  Acestea includ preturi reduse sau 
bilete gratuite la muzee, galerii, oferte speciale 
de preturi la anumite restaurante sau baruri din 
Londra.
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AUTOBUZELE
Renumitele autobuze rosii londoneze 
sunt mai populare ca niciodata datorita 
introducerii taxei pentru accesul masinilor 
in zonele supra-aglomerate. Luati o harta si 
urcati in autobuz.
Pe timpul noptii autobuzele circula inspre 
si dinspre Trafalgar Square si sunt mijlocul 
cel mai ieftin si usor de calatorie prin oras 
dupa terminarea programului metroului. 
O calatorie, incluzand centrul Londrei 
(Zona 1), costa £2 sau 90p cu cardul 
Oyster.

TAXIURILE
Puteti face o calatorie de lux prin capitala in 
traditionalul taxi negru (numit si Hackney 
Carriage). Soferii de taxi sunt renumiti 
pentru discretia lor si anecdotele despre 
viata in capitala.

Cupola luminata in galben indica faptul ca 
taxiul este liber. Taxiurile pot fi  comandate 
prin telefon, luate direct de la statiile de 
taxi sau oprite pe strada.
Toate taxiurile negre au taximetru. Calculul 
pretului calatoriei este foarte complex. 
Pretul se poate doar estima deoarece 
conditiile de trafi c si ora calatoriei pot 
sa-l infl uenteze. Exista o taxa standard iar 
soferii asteapta un bacsis de cel putin 10%.
 
MINICAB-URILE
Taxiurile particulare sunt mai ieftine si 
sunt o optiune mai fl exibila. Ele nu au 
taximetru asa ca este important sa cadeti 
de acord asupra pretului cu soferul inainte 
de calatorie pentru a nu fi  taxati prea 
mult. Ar fi  indicat sa cereti sa vedeti actul 
de identitate al soferului si sa comandati 
masina la telefon sau de la dispecerat. 
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Pentru femei care calatoresc singure cea 
mai sigura optiune este Lady Mini Cabs: 
0207 272 3300

CUM SA CALATORITI ACASA
Cu masina
Pentru cei care se indreapta spre Romania 
cu masina, esentiale sunt permisul de 
conducere, certifi catul de inregistrare al 
masinii si asigurarea.

Cu autocarul 
In prezent, sunt numeroase fi rme care 
faciliteaza transportul de persoane 
saptamanal catre Romania. Costul unei 
astfel de calatorii variaza intre 70 si 130 de 
lire. Cele mai cunoscute fi rme de transport 
international de personae sunt : Tarsin, 
Euro-Fratello si Atlassib.

Cu avionul
O calatorie cu avionul spre Romania dureaza 
in medie 3 ore jumatate. Companiile care 
efectueaza zboruri spre Romania sunt: 
Tarom, British airways, Wizzair, Easyjet 
si Blue air, ultimele trei fi ind considerate 
companii low-cost. Pretul unui bilet cu una 
din acest companii este modic, iar daca va 
cumparati biletul din timp, puteti benefi cia 
de o reducere semnifi cativa la costul 
acestuia.

Sfatul nostru:
Pentru a benefi cia de cele mai bune oferte 
la bilete de avion, va recomandam sa vizitati 
website-urile: www.lastminute.com , www.
cheapfl ights.co.uk, www.ebookers.com.  
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