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Descărcaţi aplicaţia
Interrail Rail Planner
Este gratuită şi
funcţionează offline!
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Stimate călător Interrail,
Ați ales modul perfect de a explora Europa - cu trenul! Cu Pass-ul
Interrail veți putea călători în cel mai interesant mod posibil, care
vă va oferi ocazia de a aprecia peisajele spectaculoase ale Europei,
precum și moștenirea ei culturală și istorică.
Această broșură este concepută pentru a vă explica modul în care
puteți utiliza Pass-ul Interrail pentru a obține cât mai multe beneficii
de pe urma experienței dvs. de călătorie prin Europa.
Primul nostru sfat: descărcați aplicația gratuită Rail Planner pentru
a vă ajuta să vă planificați călătoria. În aceasta puteți găsi mersurile
trenurilor, puteți verifica dacă este necesară rezervarea locului,
puteți aﬂa care sunt beneficiile suplimentare acordate deținătorilor
de Pass-uri Interrail, puteți rezerva locuri la unele trenuri de mare
viteză și internaționale pentru a vă garanta locul și multe altele.
Multe dintre funcțiile sale sunt disponibile oﬄine, fiind un partener
ideal pentru călătoria dumneavoastră Interrail!
Vă mulţumim că aţi ales Interrail, vă dorim călătorie plăcută!

2

Conţinut
4

Ghid de pornire rapidă

6

Utilizarea Pass-ului dumneavoastră Interrail

12

Rezervări de locuri

14

Beneficii și reduceri

S-au depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile din acest ghid sunt
corecte și la zi. Aceste informații, totuși, se pot schimba fără notificare prealabilă și
nu se poate oferi nicio garanție cu privire la exactitatea şi deplinătatea informațiilor.
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Înainte de începerea fiecărei călătorii,
actualizați detaliile din Jurnalul dvs.
de Călătorie. Dacă aveți un Flexi Pass,
notați de asemenea data călătoriei în
Calendarul de Călătorie de pe biletul
dumneavoastră. Nu modificați niciodată
data și folosiți întotdeauna cerneală
permanentă albastră sau neagră!
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Este obligatoriu să prezentați în timpul
călătoriei Pass-ul dumneavoastră Interrail
și un pașaport/document de identitate
valabil, atunci când vi se solicită.
Asigurați-vă că numele și numărul
pașaportului/al actului de identitate de
pe Pass-ul dumneavoastră se potrivesc
cu cele din pașaportul/documentul
dumneavoastră de identitate.
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După încheierea călătoriei, vă rugăm să
ne trimiteți Coperta Pass-ului, inclusiv
Jurnalul de Călătorie și biletul. Vă vom
trimite un cadou!

Valabilitatea Pass-ului Interrail
Lista de mai jos include toate companiile participante Interrail,
ordonate pe țări. Pass-ul dumneavoastră Interrail este valabil și pe
diferite companii de căi ferate private. Puteți găsi lista completă a
companiilor participante în aplicația Rail Planner, la „Travel Info &
Services”.
Austria (inclusiv Liechtenstein) >
ÖBB + Westbahn
Belgia > SNCB/NMBS + Thalys*
+ Eurostar*
Bosnia-Herţegovina > ŽFBH
+ ŽRS
Bulgaria > BDŽ
Croaţia > HŽ
Danemarca > DSB
Elveţia > SBB/CFF/FFS + BLS
Finlanda > VR
Franţa (inclusiv Monaco) > SNCF
+ Thalys* + Eurostar*
Germania > DB + Thalys*
Grecia > TRAINOSE + Attica
Group + Minoan Lines
Irlanda > IÉ + NIR
Italia > Trenitalia + Attica Group
+ Minoan Lines
Luxemburg > CFL

Marea Britanie > ATOC +
Eurostar*
Muntenegru > ŽPCG
Norvegia > NSB
Olanda > NS + Thalys*
Polonia > PKP
Portugalia > CP
Republica Cehă > ČD
Republica Macedonia > MZ-T
România > CFR CALATORI
Serbia > SV
Slovacia > ZSSK
Slovenia > SŽ
Spania > RENFE
Suedia > SJ
Turcia > TCDD
Ungaria > MÁV-START + GYSEV

Ţările unde este
valabil Pass-ul
Interrail Global

* Pass-ul dumneavoastră trebuie să fie valabil în țara de plecare și de destinație
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Utilizarea Pass-ului
dumneavoastră Interrail
Ce este inclus în Pass-ul meu Interrail?
Pass-ul dumneavoastră Interrail se compune din Coperta Pass-ului cu
un bilet anexat în interior. Este important să nu desprindeți în niciun
caz aceste două documente, deoarece ele nu sunt valabile unul fără
altul. Mai multe informații privind modul de completare a Copertei
Pass-ului pot fi găsite pe pagina următoare.
Atunci când primiți Pass-ul Interrail, primul lucru important pe care trebuie
să îl faceți este să verificați cu atenție datele dumneavoastră personale.
Asigurați-vă că numele și numărul pașaportului/al documentului de
identitate de pe Pass-ul dumneavoastră se potrivesc cu documentul de
identificare pe care îl luați în călătorie, deoarece controlorii de bilete vor
verifica și le vor compara. În cazul în care există greșeli, contactați punctul
de procurare pentru a obține Pass-ul corect. Rețineți că un Pass Interrail
este strict personal și poate fi utilizat numai de persoana al cărei nume
este imprimat pe bilet și nu este nicicum transferabil.

Valabilitatea Pass-ului
Pass-urile Interrail pot fi clasificate în funcție de țările în care sunt
valabile și după tipul și durata lor de valabilitate. Dacă doriți să faceți
o călătorie care nu este integral acoperită de valabilitatea Pass-ului
dumneavoastră Interrail, va trebui să plătiți pentru secțiunea care
lipsește un bilet la preț întreg.
Călătoria poate începe după ora 00:00 a primei date de valabilitate,
iar ultima călătorie trebuie să se termine înainte de miezul nopții (ora
24:00) din ultima zi de valabilitate. În mod similar, zilele de călătorie
pentru Flexi Pass sunt cuprinse între miezul nopții și miezul nopții.
Pass-ul Global
Pass-ul Global este valabil în toate cele 30 de țări membre Interrail.
Permite de asemenea o călătorie de plecare și o călătorie de întoarcere
în țara dumneavoastră de rezidență. Pentru mai multe informații
privind modul în care puteți utiliza aceste călătorii, consultați paginile 9.
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Pass-ul One Country
Pass-urile One Country sunt valabile pentru călătoriile cu trenul în cadrul
unei singure țări. Pentru a vedea ce companii de transport corespund
țării în care este valabil Pass-ul dumneavoastră Interrail, consultați pagina
5. Pass-urile One Country pentru Italia și Spania sunt valabile și ca Passuri Premium, care includ rezervări și alte beneficii exclusive premium.
Pass-ul Interrail Greek Islands este valabil doar pentru ambarcațiunile
care aparțin Attica Group și se aplică condiții speciale.
Pass-ul Continuu
Pass-ul Continuu poate fi utilizat de câte ori doriți pe perioada
valabilității acestuia. Puteți găsi datele exacte de început și de sfârșit
ale valabilității dumneavoastră în partea din stânga sus a biletului
dumneavoastră, anexat în Coperta Pass-ului.
Flexi Pass
Flexi Pass-ul este valabil pentru un număr stabilit de zile în cadrul
valabilității generale. Aceste zile sunt numite „zile de călătorie”. Puteți
alege zilele de călătorie pe care le introduceți în Calendarul de Călătorie,
în funcție de itinerariul personal. Pentru a aﬂa mai multe despre zilele de
călătorie și Calendarul de Călătorie, mergeți la pagina la 8.
Clasa 1 și clasa a 2-a
Pass-ul Interrail este valabil pentru călătoria la clasa indicată pe bilet.
Pass-urile de clasa 1 sunt valabile și în vagoanele de clasa a 2-a. Passurile de clasa 2 nu sunt valabile în vagoanele de clasa 1. Nu se restituie
Pass-ul valabil la clasa 1 dacă posesorii acestora călătoresc la clasa a 2-a.

Documente de călătorie suplimentare necesare
În afară de Pass-ul dumneavoastră Interrail, veți avea nevoie, desigur,
de un pașaport valabil sau de un document de identitate echivalent
din punct de vedere legal. Controlorii de bilete pot solicita să vadă
acest document atunci când verifică Pass-ul dumneavoastră Interrail,
deci asigurați-vă că îl aveți la îndemână atunci când călătoriți cu Passul dumneavoastră Interrail. În absența unui pașaport sau a unui alt
document de identificare cu fotografie (nu sunt acceptate fotocopiile)
Pass-ul Interrail nu este valabil. Se recomandă insistent să aveți și o
asigurare de călătorie, care nu este inclusă în Pass-ul dumneavoastră!
Rețineți că Pass-urile pierdute sau furate nu pot fi înlocuite.
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Coperta Pass-ului
Biletul dumneavoastră este capsat în interiorul Copertei Passului Interrail. Aceasta servește la păstrarea protejată a biletului
dumneavoastră și conține Jurnalul de Călătorie, care este o parte
esențială a călătoriei cu Interrail. Sub biletul dumneavoastră există
un spațiu care trebuie completat cu datele dumneavoastră de
contact; aceste date vor fi utilizate în unicul scop de a vă trimite un
cadou (și de a vă returna Coperta Pass-ului dacă doriți), în schimbul
trimiterii Copertei Pass-ului. Rețineți că, în perioadele aglomerate,
returnarea Copertei Pass-ului și trimiterea cadoului poate dura
câteva luni.

Jurnalul de Călătorie
Jurnalul de Călătorie este parte integrantă a experienței Interrail,
deoarece motivează companiile feroviare europene să continue
să participe la oferta Interrail. Prin urmare, este necesar să
completați, înainte de plecare, detaliile fiecărei etape a călătoriei
dumneavoastră; Pass-ul dumneavoastră Interrail nu este valabil
atunci când călătoria pe care o faceți nu este înregistrată în Jurnalul
de Călătorie. Călătoriile pe care le faceți, dar pentru care nu utilizați
Pass-ul Interrail nu trebuie înregistrate.
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Date/Time: Aici trebuie introduse ziua, luna și ora plecării.
From/To: Stația inițială și stația finală a călătoriei
dumneavoastră. Este recomandat să notați numele stațiilor în
limba țării respective.
Train/Bus/Boat: Indicați modul de transport al călătoriei
dumneavoastră.
Control area: Această zonă va fi ștampilată de conductor la
verificarea Pass-ului dumneavoastră.

Calendarul de Călătorie
Dacă călătoriți cu un Flexi Pass, acesta vă dă dreptul la un anumit
număr de zile de călătorie într-o anumită perioadă de valabilitate.
În ziua călătoriei, puteți călători oricât de mult și oricât de des
doriți, dar asigurați-vă că verificați dacă este necesară o rezervare
pentru trenul(urile), autobuzul(ele) și/sau feribotul(urile) cu care
călătoriți.
Calendarul de Călătorie de pe biletul dumneavoastră este utilizat
pentru a înregistra zilele de călătorie alese. Este important să
procedați astfel deoarece Flexi Pass-ul dumneavoastră nu este
considerat valabil atunci când călătoriți într-o zi care nu este
marcată în Calendar.
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Ziua călătoriei în Calendarul de călătorie
Calendarul de Călătorie are o casetă pentru zi și lună pentru fiecare
dintre zilele la care aveți dreptul, căsuțe care trebuie completate
cu numere de două cifre (7 mai se notează 07/05) și în ordine
cronologică. Nu recomandăm introducerea tuturor zilelor de
călătorie de la început, chiar dacă sunteți deja sigur(ă) de programul
dumneavoastră. Acest lucru va provoca pierderea integrală a
ﬂexibilității. Este suficient să introduceți data înainte de prima
călătorie a fiecărei zile în care călătoriți.
După introducerea unei zile de călătorie în Calendarul de Călătorie,
aceasta nu mai poate fi modificată. Încercarea de modificare poate fi
considerată tentativă de fraudă. Din acest motiv, nu este permisă nici
utilizarea creionului pentru completarea datelor; trebuie să folosiți
cerneală albastră sau neagră care nu se poate șterge. În cazul în care
faceți o greșeală, va trebui să marcați data corectă în următoarea
căsuță, ceea ce înseamnă că veți pierde o zi de călătorie.

Călătoria în ţara dumneavoastră de rezidenţă
Ţara în care locuiți și/sau în care aveți cetățenie este considerată
țara dumneavoastră de rezidență. Puteți găsi tipărit numele țării de
rezidență pe biletul dumneavoastră în colțul din dreapta sus. Un
Pass Interrail nu poate fi utilizat în general pentru călătorie în această
țară, dar Pass-ul Global Interrail vă permite să faceți două călătorii în
țara dumneavoastră de rezidență, cu condiția să fie o țară membră
Interrail*. Aceste călătorii trebuie să fie călătoria dumneavoastră de
plecare și călătoria de întoarcere.
•
•

Călătoria de plecare poate fi utilizată pentru a călători din orice
loc din țara dumneavoastră de rezidență spre frontieră, aeroport
sau port.
Călătoria de întoarcere poate fi utilizată pentru a călători de
la frontieră, aeroport sau port înapoi către o destinație din
interiorul țării dumneavoastră de rezidență.

Puteți călători cu mai multe trenuri, cu condiția ca aceste călătorii să
fie făcute în aceeași zi.

* toate țările enumerate la pagina 5 a prezentului ghid sunt țări
membre Interrail
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Cum se procedează când călătoriţi în ţara dumneavoastră
de rezidenţă
Pasul 1 Completaţi data de plecare/întoarcere pe Coperta
Pass-ului dumneavoastră
Înainte de urcare, introduceți data la care veți utiliza călătoria de
plecare în zona desemnată din Jurnalul
1 5
1 1
de Călătorie. Procedați similar când
0 6
1 2
faceți călătoria de întoarcere. Dacă nu
utilizați aceste călătorii, acest spațiu trebuie lăsat necompletat.
Pasul 2 Completaţi detaliile călătoriei
dumneavoastră
La fel ca la toate celelalte călătorii, asigurați-vă
că toate trenurile utilizate în fiecare călătorie
de plecare și de întoarcere sunt notate în
Jurnalul dumneavoastră de Călătorie.
Pasul 3 Flexi Pass? Notaţi data pe
2
biletul dumneavoastră
Dacă aveți un Flexi Pass este necesar să
utilizați o zi de călătorie, care trebuie
notată în Calendarul dumneavoastră de Călătorie.

3

1

Cum să salvezi o zi de călătorie pentru călătoriile
pe timp de noapte
În cazul unei călătorii pe timp de noapte, Pass-ul dumneavoastră Interrail
ar trebui să fie, în mod normal, valabil atât în ziua plecării, cât și în ziua
sosirii, ceea ce înseamnă că trebuie să utilizați două zile de călătorie cu
un Flexi Pass. Cu toate acestea, dacă trenul dumneavoastră de noapte
pleacă după ora 19:00 și ajunge la destinație după ora 04:00, va trebui să
utilizați o singură zi de călătorie, adică ziua sosirii. Ambele zile trebuie să
se încadreze în perioada de valabilitate generală a Pass-ului.
De exemplu, dacă vă urcați într-un tren spre Budapesta care pleacă
la 21:10 pe data de 11 august și care trebuie să ajungă la destinație
la ora 06:15 în ziua următoare, va trebui să introduceți numai data de
12 august în Calendarul dumneavoastră de Călătorie.
Această regulă se aplică și dacă utilizați călătoria de plecare sau de
întoarcere, dar asigurați-vă că ambele zile în care călătoriți se încadrează în
perioada de valabilitate generală a Pass-ului dumneavoastră. Ziua notată
în Calendarul de Călătorie (ziua sosirii) trebuie de asemenea introdusă în
câmpurile de călătorie de plecare/de întoarcere (oricare este aplicabil).
De exemplu, să spunem că doriți să începeți călătoria dumneavoastră
Interrail cu un tren de noapte de la Düsseldorf, Germania (țara
dumneavoastră de rezidență) spre Viena pe data de 2 iulie, cu ora de
plecare 20:54, trebuind să ajungeți la destinație la ora 08:11, pe data de
3 iulie. În acest caz, trebuie să introduceți data de 3 iulie în Calendarul
de Călătorie, dar și în câmpurile destinate călătoriei de plecare, având
în vedere că data de 2 iulie se încadrează în perioada de valabilitate
generală a Pass-ului.
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Atunci când călătoriți cu un feribot de noapte, nu trebuie să utilizați
decât o singură zi de călătorie. Puteți marca fie ziua plecării, fie ziua
sosirii în Calendarul dumneavoastră de Călătorie. Alegerea vă aparține.

Înlocuirea Pass-ului Interrail
Un Pass Interrail poate fi înlocuit numai dacă conține informații incorecte
din pricina unei greșeli efectuate de punctul de vânzare. Această
înlocuire poate fi făcută numai la același punct de vânzare. Pass-urile
deteriorate, pierdute sau furate nu pot fi înlocuite. Biletele cumpărate
care înlocuiesc Pass-urile pierdute sau furate nu pot fi restituite.

Utilizarea necorespunzătoare a Pass-ului Interrail
Nerespectarea unuia sau mai multor principii de utilizare prezentate în
acest ghid poate avea ca urmare considerarea Pass-ului dumneavoastră
ca nevalabil pentru călătorie. În cazul în care călătoriți cu un Pass
Interrail care nu este valabil, va trebui să plătiți un bilet la tarif întreg și o
amendă maximă de 200 euro, în conformitate cu regulile întreprinderii
feroviare respective.
În plus, controlorii de bilete din tren sau feribot sunt îndreptățiți să
confiște un Pass:
•
•
•
•
•

contrafăcut sau copie
utilizat de o altă persoană decât persoana pe numele căreia a
fost emis
pe care a fost modificată data de pe bilet
utilizat în afara perioadei de valabilitate
utilizat fără un pașaport sau alt document recunoscut de
identificare cu fotografie (nu se acceptă copii)

În toate cazurile de mai sus, se consideră că deținătorul Pass-ului
a încercat să fraudeze Eurail Group G.I.E. şi transportatorul cu care
călătorește. Acest fapt va fi raportat autorităților naționale care vor
stabili pedepsele adecvate. Pass-ul Interrail confiscat nu poate fi
returnat sau înlocuit în niciun caz.
Pentru mai multe informații privind Condițiile de utilizare Interrail,
vizitați: eurailgroup.org/interrailcou.
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Rezervări de locuri
Deși Interrail este acceptat pe majoritatea trenurilor în întreaga Europă,
unele companii feroviare solicită o rezervare anticipată pentru trenurile
lor, ceea ce implică existența unor taxe suplimentare care nu sunt
acoperite de Pass-ul dumneavoastră (cu excepția cazului în care dețineți
un Pass Premium). Această rezervare vă garantează un loc (sau un pat) și
poate include servicii suplimentare, cum ar fi mâncare și băutură servite
la locul dumneavoastră sau WiFi gratuit, având o călătorie plăcută și
confortabilă.
Serviciile de tren care necesită o rezervare în avans includ (dar nu sunt
limitate la):
•
•
•

Locuri pentru majoritatea trenurilor de mare viteză (precum SNCF
TGV, Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar)
Posibilitatea de a dormi în trenurile de noapte, cum ar fi cușete și
paturi
Vagoane panoramice, disponibile în unele trenuri pitorești

Pentru feriboturi, deținătorii Pass-urilor Interrail trebuie să plătească
pentru/să rezerve în avans următoarele:
•
•
•
•
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Utilizarea cabinelor, a compartimentelor şi a scaunelor rabatabile*
Suplimente de sezon în lunile iunie - septembrie pentru liniile de
transport operate de Attica Group (Superfast Ferries și Blue Star
Ferries) sau Minoan Lines între Italia și Grecia*
Taxele portuare*
Utilizarea anumitor vapoare

Locurile care necesită o rezervare în avans pot fi foarte solicitate,
mai ales în sezonul de vârf (iulie/august), deci sunteți sfătuit(ă) să vă
faceți rezervările cu mult timp înainte. Trenurile de mare viteză din
Germania, Austria și Elveția nu necesită, în general, rezervări.
”Trip Planner”, programul pentru planificarea călătoriei din aplicația
Rail Planner vă va arăta,, când este obligatorie o rezervare la tren.
Rezervările pot fi făcute în stațiile deschise traficului internațional
sau online. Rezervările pentru Italia și Franța, precum și pentru unele
trenuri internaționale (inclusiv Eurostar şi Thalys), pot fi făcute și
prin aplicația Rail Planner. Mai multe informații despre rezervări și
efectuarea lor puteți găsi la adresa eurailgroup.org/reservations.
Sfat: În aplicația Rail Planner, este posibilă
utilizarea filtrului „Trains without compulsory
reservations” (Trenuri fără rezervare obligatorie)
pentru a vă planifica traseul. Rețineți că este
posibil să petreceți mai mult timp călătorind și
este posibil să schimbați mai frecvent trenurile, dar evitați
să plătiți taxe suplimentare pentru rezervarea locului.

* cu excepția Pass-ului Greek Islands pentru care sunt incluse cazarea, suplimentele
și taxele
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Beneﬁcii și reduceri
Pass-ul dumneavoastră Interrail vă oferă acces nu doar la rețeaua
feroviară europeană, dar și la o gamă largă de beneficii suplimentare
în întreaga Europă, ceea ce vă va face călătoria mult mai plăcută.
Deținătorii Pass-urilor Interrail beneficiază de reduceri la city carduri în
destinațiile populare, tururi cu vaporul, cazare la hoteluri și hosteluri,
bilete la muzeu, alte forme de transport public și multe altele!
Pentru beneficiile acordate de Pass-ul dumneavoastră Interrail,
există o diferență între beneficii gratuite și beneficii de reducere:

Beneﬁcii gratuite
Acestea sunt beneficiile care vă permit să utilizați gratuit serviciile
companiei, incluzând schimbarea gratuită între trenurile participante
sau liniile participante de feribot. Utilizatorii Flexi Pass pot utiliza
beneficiile gratuite numai în zilele marcate în Calendarul de Călătorie.
În cazul unui beneficiu gratuit pe o linie de transport internațional
maritim, Pass-ul trebuie să fie valabil atât în țara de plecare, cât și în
țara de sosire.
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Beneﬁcii de reducere
Beneficiile de reducere vă acordă o reducere de preț la unele servicii
sau produse. Utilizatorii Flexi Pass pot utiliza beneficiile de reducere
în orice zi inclusă în intervalul de valabilitate generală a Pass-ului
lor, chiar dacă au utilizat toate zilele de călătorie. Pentru liniile de
transport internațional maritim, Pass-ul trebuie să fie valabil numai
în țara de plecare SAU în țara de sosire.
Sfat: În secțiunea Beneficiile Pass-ului din aplicația Rail
Planner Interrail puteți găsi lista beneficiilor în funcție
de țară. Dacă un beneficiu necesită rezervare anticipată,
aceasta va conține detalii privind modul de rezervare.
Cele mai multe beneficii pot fi stabilite la destinație, dar unele necesită
rezervare anticipată, mai ales liniile de transport internațional maritim.
Este recomandat să verificați dacă o companie mai onorează beneficiul
înainte de a cumpăra sau de a face rezervarea, deoarece beneficiile pot
suferi modificări fără avertizare prealabilă. Rețineți că beneficiile pot fi
utilizate numai dacă Pass-ul dumneavoastră Interrail este valabil în țara
corespunzătoare și dacă prezentați Pass-ul dumneavoastră Interrail.
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Interrail beneficii
Datorită partenerilor noștri de beneficii, de
încredere, veți și economisi, nu doar veți
călători. Beneficiați cu Pass-ul dumneavoastră
de o gamă largă de beneficii gratuite și de
discount și experimentați partea cea mai
bună a Europei la cele mai atractive prețuri.

Descǎrca
aplicat˛ia noat˛i
gratuitǎ Ra strǎ
pentru a gǎsiil Planner
b
pentru cǎlǎtoeneficii
dumneavoast ria
rǎ

Trasee pitorești
de neratat!
Reducere de până la 50%
sau doar o rezervare de
loc obligatorie

Feriboturi
20-50% discount în
Europa

City carduri
Discount de 10-50%
la city carduri, inclusiv
Barcelona, Bruxelles,
Ljubljana, Salzburg,
Valencia și multe altele

Tururi și
obiective
turistice
Până la 50% reducere
la obiective turistice,
muzee și tururi

Cazare
10-20% reducere la
hoteluri și hosteluri în
întreaga Europă

Servicii de
transport bagaje
din ușă în ușă
20% reducere prin
Eurosender
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Linii suplimentare pentru
Jurnalul de Călătorie
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To

Train Bus Boat

Control area x

În cazul în care nu mai aveţi loc pe coperta Pass-ului pentru înregistrarea călătoriilor dumneavoastră, puteţi
utiliza aceste linii suplimentare. Prezentaţi-le controlorului de bilete împreună cu coperta pass-ului. Verificaţi
ca aceste pagini suplimentare să fie anexate în cazul în care decideţi să trimiteţi coperta pass-ului.

Month Time

From

To

Mai aveţi totuşi nevoie de spaţiu? Puteţi descărca linii suplimentare pentru Jurnalul dvs. de Călătorie de la adresa
www.eurailgroup.org/traveldiary
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Train Bus Boat

Control area x

Rail Planner App
Funct˛ioneazǎ

offline

Us˛or
Gratuitǎ

Aplicaţia Rail Planner
Gratuită, oﬄine, favorabilă.
Aplicația Rail Planner este partenerul dumneavoastră ideal de
călătorie, cu un Program pentru planificarea călătoriei care vă
oferă acces complet la orarele trenurilor europene. Cea mai
bună parte a acestei aplicații este că funcționează chiar și oﬄine,
pentru a vă putea planifica următoarea călătorie chiar în absența
unei conexiuni la internet!
Puteți de asemenea:
• Să verificați reducerile suplimentare, beneficiile gratuite și
avantajele la care aveți dreptul
• Să obțineți informații valoroase de călătorie și cele mai frecvente
întrebări pentru a vă ajuta să vă planificați călătoria europeană
• Să faceți rezervări la trenurile de mare viteză din Italia,
trenurile interne din Franța și pe unele linii internaționale
(necesită conexiune la internet)
• Să găsiți stații în apropierea locației dvs.
Disponibilă pentru descărcare la adresa:

Creat˛i-vǎ
propria poveste
Împǎrtǎs˛it˛i online povestea dumneavoastrǎ
Interrail s˛i inspirat˛i-i pe alt˛ii!
facebook.com/interrail

@interraileu

#Interrail #CreateYourOwnStory

upload.interrail.eu

Eurail Group G.I.E.
P.O. Box 2112
3500 GC Utrecht
The Netherlands

Romanian version
Edition 2018

