
 
Interrail Global Pass promoțional 2018 

redus cu 15 % 
 Cu Interrail Global Pass promoțional se poate călători în toată Europa, optând pentru 
varianta flexibilă (utilizare 5 zile din 15 zile de valabilitate, 7 zile din 1 lună valabilitate, 10 
zile din 1 lună valabilitate, 15 zile din 1 lună valabilitate) sau pentru varianta continuă 
(utilizare 15 zile continuu, 22 zile continuu sau 1 lună de zile continuu). 
 
Ţările în care este valabil Interrail Global Pass–ul promoțional sunt: Austria, Belgia, 
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, 
Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Muntenegru, Macedonia, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, Turcia, Ungaria.  

 
Interrail Global Pass promoțional este 
valabil şi în ţara de reşedinţă – doar o 
călătorie dus-întors. 
 
Participă de asemenea şi companiile 
maritime ATTICA şi Minoan Lines – 
traversare maritimă între Grecia şi Italia.  
 
|n plus călătorul primeşte o hartă cu reţeaua 
feroviară europeană şi un „Ghid de călătorie 
Interrail”. 

 
Interrail este o legitimaţie de călătorie nominală şi este valabilă numai însoţită de paşaport 
sau un act de identitate. 
 
Legitimaţiile de călătorie promoţionale pot fi cumpărate în perioada 01 - 31.03.2018, având 
prima zi de valabilitate în perioada 01.03.2018 – 30.06.2018.  
 

Preţuri pentru Interrail Global Pass promoțional, la clasa a II-a 
 

Valabilitate Copii* 
<12 ani 

Tineri  
<28 ani Adulţi Seniori  

>60 ani 
5 zile din 15 zile (Flexi) 0 € 177 € 229 € 206 € 
7 zile din 1 lună (Flexi) 0 € 217 € 372 € 246 € 
10 zile din 1 lună (Flexi) 0 € 259 € 324 € 292 € 
15 zile din 1 lună (Flexi) 0 € 320 € 401€ 360 € 
15 zile continuu 0 € 286 € 358 € 323 € 
22 zile continuu 0 € 335 € 419 € 377 € 
1 lună continuu                               0 € 434 € 541 € 488 € 

*călătoresc gratuit maxim doi copii însoţiţi de un adult posesor de Interrail Global Pass. În 
cazul în care un adult posesor de Pass doreşte să călătorească cu mai mult de doi copii, se 
va emite câte un Pass de tânăr pentru fiecare din ceilalţi copii. 
 
 



  Rezervări şi suplimente 
Deşi Interrail Pass oferă acces nelimitat de călătorie în ţările participante, anumite trenuri 
necesită rezervarea unui loc care se plăteşte suplimentar. 
 

 
 

Atenție! Legitimațiile de călătorie Interrail promoționale NU se schimbă și NU se restituie. 
 

Informaţii suplimentare pe www.interrail.eu, sau în staţiile şi agenţiile de voiaj CFR CĂLĂTORI, cu 
emitere în trafic internaţional 

 


