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Fișa de informații privind orientarea inițială

Mobilitate
Dacă vă mutați într-un oraș nou, doriți să vă deplasați cît mai posibil de repede. De multe ori sunt necesare vizite la
autorități, care nu sunt atât de ușor de a ajunge pe jos. De aceea este important să știți cum să ajungeți în zona urbană.
Autobuzele, tramvaiele și vapoarele din Buckau și Westerhüsen sunt puse în operare de Magdeburger Verkehrsbetriebe
(MVB). Rețeaua de linii care este în funcție ziua și noaptea se deplasează în întregul oraș. Rețeaua de linii și timpurile de
plecare pot fi găsite la stațiile de tramvai și online pe www.mvbnet.de.
Biletele pentru transportul public MVB pot fi cumpărate la automatele în autobuze și trenuri. De asemenea există mai
multe centre de vînzare a biletelor MVB (Ernst-Reuter-Allee / Breiter Weg, Kastanienstraße, Hasselbachplatz,
Hauptbahnhof, stația centrală de autobuze). Biletele pot fi cumpărate și aici:
MVB Kundenzentrum Centrul de clienți MVB | Otto-von-Guericke-Str. 25 | 39104 Magdeburg | Telefon 0391 5481245 |
info@mvbnet.de
Există diferite tipuri de bilete: un bilet pentru o călătorie, o zi, o săptămâ, o lună, etc. Cei care călătoresc cu regularitate în
transportul public pot cumpăra un abonament. Acesta este valabil pentru o perioadă mai lungă și este de obicei mai
ieftin. Biletele care nu sunt achiziționate în vehicule trebuie validate imediat după urcarea în transporturile publice. În
acest scop, în toate autobuzele și tramvaiele, precum și în stațiile de S-Bahn există aparate de validare care ștampilează
data și ora de plecare pe bilete. Dacă mergeți fără un bilet valid și sunteți verificat, trebuie să plătiți o amendă de 60 Euro.
MVB este membru al Magdeburger Verkehrsverbund (marego) Asociației Regionale de Transport Magdeburg (marego),
asociație a tuturor transporturilor publice din Magdeburg, comunității Börde, comunitățiilor Jerichower Land și
Salzlandkreis. Acest lucru vă permite să călătoriți cu un bilet de la Magdeburg în toate comunitățiile învecinate și să
utilizați tramvaiele și trenurile regionale. Zona marego este împărțită în diferite zone. Prețul unui bilet depinde de
numărul de zone prin care treceți. Informații exacte despre preț și ajutor pentru cumpărarea de bilete sunt disponibile la
toate punctele de vânzare MVB și la Deutsche Bahn în gara centrală din Magdeburg. Când căutați conexiuni și timpi de
plecare, puteți utiliza serviciul www.insa.de.
Pentru călătoriile pe distanțe lungi, puteți lua trenul sau autobuzul. Informații privind mersul trenurilor pot fi găsite la
adresa www.bahn.de, biletele pot fi cumpărate online sau la gara centrală din Magdeburg la punctul de vînzare a
biletelor sau la automatele în gară. Cumpărarea biletelor pe tren este de obicei mai scumpă. Autobuzele plec de la
Magdeburg de la stația centrală de autobuze din spatele gării principale. Cea mai mare companie de autobuze pe
distanțe lungă este FlixBus. Biletele de autobuz pot fi cumpărate în avans online la www.flixbus.de. Cumpărarea biletelor
în autobuz este mult mai scumpă și nu este sigur că o să aveți un loc.
Dacă doriți să mergeți cu bicicleta în Magdeburg, puteți căuta o bicicletă de a doua măna într-unul din numeroasele
magazine. Din păcate, bicicletele care sunt oferite foarte ieftin pe Internet sunt de multe ori deja furate.
Oricine care vrea să conducă o maşină în Germania are nevoie de un permis de conducere valabil. De asemenea, sunt
valabile licenţele internaţionale de conducere din ţările UE, precum şi din ţările din spaţiul economic european (SEE).
Pentru permisele de conducere din alte țări, este necesar să se solicite o rescriere. Autoritatea de permis de conducere
este responsabilă pentru acest lucru.
Straßenverkehrsabteilung | Departamentul transporturi rutiere („Fahrerlaubnisbehörde“) | Autoritatea de permis de
conducere | Tessenowstraße 15 | 39114 Magdeburg | Telefon 0391 5404407
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Ghidul de migrație Magdeburg, care este scris în mai multe limbi străine, conține
informații despre ofertele de consultare, de ajutor, și de timp liber.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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