Descoperit˛i Europa
în sezonul de iarnǎ
Un Pass, 30 de t˛ǎri,
amintiri de neuitat

15u%
cere
red

Oferiţi-le celor dragi o experienţă unică de călătorie cu
Pass-urile Interrail. Până la data de 31 decembrie 2018 puteţi
beneficia de 15% reducere la Pass-urile Interrail Global şi la
unele Pass-uri One Country.
Pentru amintiri de neuitat, Interrail este tot ce aveţi nevoie pentru
a descoperi potenţialul nesfârșit al Europei. Cu Interrail Global Pass,
lăsati imaginaţia să fie singura limită și alegeti dintre cele 10.000
de destinaţii din Europa care pot fi vizitate cu trenul. Dacă doriţi să
vizitaţi o singură ţară, atunci alegeţi pass-ul Interrail One Country, cu
un număr nelimitat de călătorii în perioada aleasă. Călătoriţi acum
și descoperiţi magia iernii în Europa sau alegeţi o altă perioadă din
noul an. Voi decideţi când porniţi la drum!
Puteţi cumpăra Pass-uri Interrail de la toate staţiile şi agenţiile CFR
Călători deschise în trafic internaţional. Pentru relaţii suplimentare
vizitaţi: www.cfrcalatori.ro sau www.interrail.eu și începeţi să vă
creaţi propria poveste! Preţuri şi valabilitate Interrail Global Pass

Corfu

Preţuri şi valabilitate Interrail Global Pass*
Preţuri (în Euro)

Clasa a 2-a

Clasa 1

Tânăr Adult Senior Tânăr Adult Senior
5 zile din 15 zile
7 zile din 1 lună
10 zile din 1 lună
15 zile din 1 lună
15 zile continuu
22 zile continuu
1 lună continuu

177
217
259
320
286
335
434

229
272
324
401
358
419
541

206
246
292
360
323
377
488

243
289
346
426
382
447
579

304
361
433
532
478
558
723

273
325
388
479
431
503
652

Tânăr: 12-27 ani, Adult: 28-59 ani, Senior: peste 60 ani.
Copiii până la 12 ani călătoresc gratuit.

* Verificaţi www.cfrcalatori.ro sau www.interrail.eu pentru a afla preţurile Passurilor One Country.

Create your own story
Creaţi-vă propria poveste

“Interrail a fost cea mai bună
opţiune de călătorie în Europa,
cu prietenii mei. Am descoperit
locuri minunate, am întâlnit
oameni deosebiţi şi ne-am
distrat în toate oraşele pe care
le-am vizitat.“

Gabi, 24, Spania

“Interrail mi-a deschis noi
orizonturi de la viaţa urbană
la aventuri fără sfârşit.
Interrail este cu siguranţă
alegerea ideală pentru
călătoria în Europa.”

Mengan, 24, Anglia

“Cea mai bună parte a
călătoriei cu trenul este faptul
că peisajul este totdeauna în
schimbare.Este de asemenea
o modalitate foarte relaxantă
de a călători şi oferă multe
oportunităţi de a întâlni
oameni noi !”

Bram, 33 & Lianne, 32,
Olanda

Descărcaţi Interrail Rail Planner App - vă
ajută să planificaţi călătoria!
Aplicaţia este gratuită şi funcţionează offline!

