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TIPURI DE TRENURI ÎN EUROPA 

Nu toate trenurile au fost create egale! Există mai multe tipuri de trenuri, fiecare cu 
avantajele sale şi oferind diferite experienţe de călătorie.  
 
Trenuri de mare viteză 
Vreţi să ajungeţi la destinaţie foarte repede? Ce ziceţi de viteze până la 300 km/h? 
Multe linii ultrarapide traversează Europa în toate direcţiile, toate oferind vagoane 
confortabile de clasele I şi a II-a şi catering. Rezervarea locurilor este obligatorie şi 
trebuie plătit un supliment. 
 
Alte trenuri de zi 
De asemenea, există un întreg program de trenuri interne şi internaţionale care merg 
cu viteze normale şi care vă pot duce la destinaţie rapid şi fără întârzieri. De obicei 
acestea sunt denumite trenuri Intercity (IC) sau Eurocity (EC). Altele, cum ar fi 
trenurile Direct, Interregio sau Expres, fac opriri mai frecvente. 
 
Trenuri locale 
Încet şi uşor – acesta este ritmul nenumăratelor trenuri locale pe care le puteţi găsi 
peste tot în Europa. Ocolind prin orăşele sau câmpuri, veţi vedea viaţa locală 
îndeaproape şi departe de grupurile aglomerate de turişti. Ceilalţi pasageri vor fi 
oameni care îşi văd de treburile zilnice călătorind către locul de muncă, şcoală sau 
piaţă. Coborâţi din tren şi exploraţi un sat pitoresc. Luaţi o masă gustoasă într-un 
restaurant familial! Aceasta este o parte a Europei pe care orice călător ar trebui să o 
viziteze cel puţin o dată. Trenurile locale au uneori doar vagoane de clasa a II-a. 
Rezervarea locurilor nu este obligatorie.  
 
Rute legendare pitoreşti 
Lacuri limpezi, cheiuri adânci, munţi înzăpeziţi, coaste splendide - Europa abundă de 
rute ocolite pitoreşti, care se laudă cu peisaje extraordinare. Încercaţi ruta dintre 
Perpignan şi La Tour de Carol din Franţa sau trenul italian dintre Ventimiglia şi Cuneo. 
De asemenea, există rute turistice legendare care punctează peisajul Europei. Deseori 
este obligatoriu sau recomandat să faceţi rezervare. Iată câteva dintre rutele cu cele 
mai frumoase peisaje din Europa: 
 

Austria Arlberg (Bludenz – Innsbruck) 
Bulgaria Sofia – Dábova 
Croaţia Split – Ogulin 
Germania  Pădurea Neagră (Offenburg – Konstanz) 
Germania  Valea Rinului (Mainz – Koblenz) 
Germania  Valea Moselle (Koblenz-Trier) 
Ungaria Szabadbattyán – Balatonfüred - Tapolca 
Norvegia Calea ferată Flåm (Myrdal – Flåm) 
Norvegia Rauma (Dombås – Åndalsnes) 
Polonia Walbrzych Glowny – Jelenia Góra 
Slovenia Ljubljana – Celje 
Spania Madrid – Aranda – Burgos 
Elveţia Expresul Gheţarului (Davos/St.Moritz–Zermatt) 
Elveţia Golden Pass (Luzern - Interlaken - Montreux) 
Elveţia/Italia Expresul Bernina (Chur – Lugano via Italia) 
Elveţia/Italia Calea ferată Centovalli (Locarno–Domodossola) 

 
 
 
 
 
 



 2 

Trenuri de noapte 
Imaginaţi-vă că adormiţi legănaţi uşor în ritmul şinelor şi ajungând la destinaţie a doua 
zi, dimineaţă, relaxat, proaspăt şi gata pentru încă o zi de excursii. Trenurile de noapte 
europene cu nume precum ”Roma”, ”Komet” sau ”Wiener Walzer” deservesc oraşele 
majore ale Europei şi oferă o gamă de locuri de dormit pentru toate buzunarele. 
Rezervarea locurilor este necesară, iar deţinătorii de InterRail Pass trebuie să plătească 
un supliment. Deşi unele trenuri de noapte oferă şi locuri ”obişnuite”, vă rugăm să luaţi 
în considerare faptul că altele au numai locuri de dormit. 
 
Cele mai multe trenuri de noapte oferă fie vagoane de dormit ori cuşete, iar unele au 
banchete rabatabile. Dacă bugetul dvs este limitat, luaţi în considerare cuşetele sau 
bancheta rabatabilă.  
Cuşetele sunt compartimente mixte (bărbaţi şi femei, împreună) cu patru paturi 
deschise la clasa I şi patru sau şase paturi la clasa a II-a. Sunt asigurate un cearceaf, 
o pătură şi o pernă, dar pregătiţi-vă să dormiţi în hainele de stradă. Banchetele 
rabatabile sunt disponibile în puţine trenuri şi în general sunt numai la clasa a II-a. 
 
Pentru confort maxim şi intimitate, rezervaţi un loc într-un compartiment la clasa I 
(unul sau doi pasageri) sau clasa a II-a (doi sau trei pasageri). Aceste compartimente 
sunt dotate de obicei cu o chiuvetă. Toaleta poate fi găsită la capătul coridorului. 
Aceste compartimente sunt pentru un unisex, cu excepţia cazului în care cupluri sau 
familii ocupă toate locurile compartimentului. Suplimentul pentru locuri la vagoanele de 
dormit este, desigur, mai mare. Pentru a avea un loc asigurat, este recomandat să 
faceţi rezervarea cât mai devreme posibil.  
Puteţi face aceasta la oricare din gările mari.  
 
Trenuri Hotel  
Un Tren Hotel este un tren de noapte de lux cu o gamă largă de locuri de dormit, 
variind de la banchete rabatabile şi cuşete la compartimente de lux cu servicii în 
compartiment. Cele mai multe Trenuri Hotel au vagoane restaurant şi bar, iar cina sau 
micul dejun sunt incluse în supliment. Rezervarea este obligatorie. InterRail Pass-ul vă 
oferă dreptul la o reducere pentru câteva din Trenurile Hotel. 
 
Continuati sa visati … 
În trenurile de noapte, vămile şi controlul paşapoartelor au loc în timp ce dvs dormiţi, 
aşadar este o practică des întâlnită ca însoţitorul de vagon să colecteze legitimatiile dvs 
şi paşaportul pentru formalităţile de graniţă. Documentele vă vor fi returnate dimineaţa 
şi vă veţi putea bucura de un somn nocturn neîntrerupt. 
 
 
 

GĂRI – SFATURI ŞI PONTURI 
Gările pot fi locuri aglomerate, interesante şi câteodată copleşitoare. În Europa, ele 
sunt de obicei destul de sigure, dar cele cu un trafic aglomerat de turişti pot atrage 
hoţi de buzunare. Păziţi-vă cu atenţie bunurile de valoare! Iată câteva sfaturi care vă 
vor ajuta în călătoriile dvs 
 
Verificaţi gara! 
Multe din oraşele mari au mai multe gări, şi trenurile înspre şi dinspre acestea nu 
opresc întotdeauna la toate. Verificaţi cu atenţie exact care este gara de la care trebuie 
să vă îmbarcaţi pentru a nu pierde trenul. Dacă trebuie să coborâţi la o anumită gară 
într-un oraş în care vreţi să ajungeţi, verificaţi dacă trenul pe care îl luaţi opreşte într-
adevăr acolo. 
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Mersul trenurilor şi informaţii despre peron 
Majoritatea căilor ferate din Europa au un site web unde puteţi consulta mersul 
trenurilor, informaţii despre peron şi chiar face rezervări online. Puteţi găsi informatii 
orarii pentru trenurile internationale consultand mersul trenurilor de la adresa 
www.bahn.de 
Planificările de plecări şi peroane sunt afişate în toate gările. La cele mai mari, afişaje 
computerizate oferă informaţii actualizate constant. Pe peroane, de obicei găsiţi afişaje 
care confirmă ora de sosire sau plecare şi destinaţia următorului tren.  
 
Unde pot găsi…? 
Poate fi intimidant să ajungi într-o ţară căreia nu-i cunoşti limba. În gări, căutaţi 
pictograme universale pentru a vă descurca mai uşor. Acestea vă vor ajuta să găsiţi 
informaţii turistice, restaurante, case de schimb valutar şi altele.  
 
Bagaje 
Majoritatea gărilor importante au cărucioare pentru bagaje, birouri de bagaje sau 
căsuţe automate (cu monede). În tren, rafturile pentru bagaje se găsesc deasupra 
canapelelor sau la capătul vagoanelor, dar vă sfătuim să vă supravegheaţi bagajele, 
întrucât operatorii căilor ferate nu sunt responsabili de bagajele pierdute sau furate. 
Întrucât vă veţi purta în general singur bagajele în timpul călătoriei, ar fi o idee bună 
să le faceţi cât mai uşoare posibil.  
 
Urcarea, coborârea şi ocuparea locurilor în trenuri 
Aţi verificat programul şi ştiţi care este linia de îmbarcare, acum sunteţi gata de 
urcare! Dacă aţi făcut o rezervare, veţi găsi numărul vagonului şi cel al locului tipărite 
pe legitimatia de calatorie. În anumite gări, afişajele de peron arată compunerea 
vagoanelor trenurilor de distanţă şi a celor de noapte, şi indică locul în care va opri 
vagonul dvs pe peron. Fiţi gata de îmbarcare în momentul în care trenul soseşte în 
staţie, opririle în gări sunt de obicei foarte scurte. 
 
Puteţi vedea daca un vagon este clasa I sau a II-a după numerele aflate pe vagon, în 
apropierea uşii sau pe o fereastră; unele trenuri au ambele clase în acelaşi vagon. Fiţi 
foarte atent la afişajele cu destinaţia şi/sau numărul vagonului, aflate lângă uşi. 
Vagoanele unui tren pot fi separate şi trimise în direcţii diferite, deci asiguraţi-vă că 
vagonul în care sunteţi merge la destinaţia dvs.  
 
Odată ce aţi găsit vagonul, găsirea locului este uşoară. Dacă aveţi loc rezervat într-un 
compartiment, căutaţi un semn pe sau lângă uşa compartimentului şi găsiţi numărul 
locului de pe legitimatia de calatorie, scris pe listă. Pentru vagoane fără 
compartimente, numărul locului este scris pe tetieră. Fiţi pregătit să cedaţi locul care 
nu vă aparţine, persoanei care deţine o rezervare pe acel loc.  
 
Am ajuns? 
Opririle în gări nu sunt totdeauna anunţate, sau pot fi anunţate într-o limbă străină pe 
care nu o înţelegeţi. Verificaţi programul trenului, notaţi ora de sosire şi numele 
ultimelor staţii de dinaintea staţiei dvs, pentru a fi pregătit să coborâţi din tren în 
momentul ajungerii la destinaţie. Numele gărilor sunt afişate vizibil pe peroane. 
Întrebaţi un angajat al căilor ferate sau un pasager de-al locului, daca nu sunteţi sigur. 


