Tarifas selecionadas Frankfurt & Aeroporto 2017

s

Bilhetes 24 horas

Frankfurt & Airport

Válido até encerramento dos serviços, incluindo autocarro noturno

Bilhete 24 horas

Adultos
Crianças 6 – 14 anos

Bilhete 24 horas para grupos

Até 5 pessoas

7,20
4,20

9,35
5,45

11,30

16,40

Bilhetes únicos
Adultos
Crianças 6 – 14 anos

2,90
1,65

4,80
2,80

Para uma viagem do ponto de partida até ao destino, necessita apenas
de um bilhete, independentemente
do número de transbordos.

Adultos
Crianças 6 – 14 anos

1,85
1,00

1,85
1,00

Aquisição dos títulos de transporte

Condicionados ao início imediato da viagem

Para uma única viagem
Válido para uma só viagem, incluindo transbordo

Curto percurso no máx. 2 km, destinos referidos na
paragem / máquina de venda automática de bilhetes

Passes
87,40

Passe anual

10 débitos por ano,
2 meses grátis

Passe mensal

Adultos

87,40

Passe semanal

Adultos

25,20

10 ×

Passes a partir das 9 horas
Passe anual, utilizável a partir das 9 horas

10 débitos por ano,
2 meses grátis

Passe mensal, utilizável a partir das 9 horas

Adultos

10 ×

69,90
69,90

Passes estudantes / formandos
Legitimidade/Cartão de cliente exigido

53,70

Passe anual CleverCard Frankfurt

8 débitos por ano,
4 meses grátis

Passe mensal

Estudantes / Formandos

68,20

Passe semanal

Estudantes / Formandos

19,70

8×

Passes para todas as pessoas a partir dos 65 anos de idade
prova da idade necessária

Passe anual 65-Plus

10 débitos por ano,
2 meses grátis

Passe mensal 65-Plus

Adultos

Em vigor a partir de 01/01/2017.
Sujeito aos termos e às condições do sistema tarifário e de transportes da RMV em

www.rmv-frankfurt.de

Máquinas de venda automática de
bilhetes em todas as estações de
comboios suburbanos, metro e elétricos, bem como em algumas paragens
de autocarros.
Junto do motorista do autocarro
(exceto passes)
Agentes autorizados (só passes)

Válidos a partir das 9 horas, aos fins de semana e feriados durante todo o dia

www.rmv.de

Os títulos de transporte da RMV
são válidos em toda a rede de
transportes públicos da Região do
Rhein-Main servida por autocarros,
elétricos, metro, comboios suburbanos (S-Bahn) e comboios regionais
(SE, RB e RE).

10 ×

69,90
69,90

vigor.

HandyTicket (Bilhete por Telemóvel)
(exceto passes)
Sujeito a registo em www.rmv.de
RMV-TicketShop
(Pontos de Atendimento RMV)
(só determinados passes)
Sujeito a registo em www.rmv.de
Pontos de Atendimento DB
Por ex., Estação Central de Frankfurt,
Estação Frankfurt - Sul, Estação
Frankfurt - Oeste, Galluswarte, Estação
Höchst, Estação Rödelheim, Aeroporto
VGF–TicketCenter
Hauptwache, Passagem Konstabler
wache, Passagem na Estação do Metro Bornheim-Mitte, Estação Höchst,
Terminal Rodoviário de Autocarros
Urbanos
Central de Mobilidade
Canteiro Central
An der Hauptwache/Zeil 129

Serviço de Apoio ao Cliente RMV 069 / 24 24 80 24
24 horas por dia (alemão/inglês)

