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Sfat: descărcați gratuit aplicația noastră Rail
Planner pentru a vă putea planifica mai ușor
călătoria! Aceasta include un program de planificare
a călătoriei care funcționează oﬄine, posibilitatea
rezervării de locuri la anumite trenuri internaționale și de mare
viteză, informații despre beneficiile suplimentare pe care le
puteți obține cu pass-ul dumneavoastră și multe altele. Este
partenerul perfect de călătorie!

Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile din acest ghid sunt
corecte și la zi. Totuși, aceste informații se pot modifica fără notificare prealabilă și
nu se poate oferi nicio garanție cu privire la exactitatea sau integralitatea acestora.
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Ghid de inițiere rapidă
Dacă folosiți un Flexi Pass, marcați data la care călătoriți în
Calendarul dumneavoastră de călătorie, înainte de a pleca în
călătorie.

Înainte de a pleca în călătorie, introduceți în Calendarul de
călătorie detaliile călătoriei.

Folosiți întotdeauna
cerneală permanentă,
pentru a completa
informațiile.

Ţineți actul de identitate
sau pașaportul la îndemână,
deoarece controlorii de bilete
vă pot solicita să îl prezentați
împreună cu pass-ul
dumneavoastră.

Gata călătoria?

Trimiteți-ne pass-ul dumneavoastră Interrail, pentru a obține,
în schimb, cadou!
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Valabilitatea pass-ului
Pass-urile Interrail pot fi clasificate în funcție de țările în care sunt
valabile (denumite și zonele de acoperire ale pass-ului) și după tipul
și durata lor de valabilitate. Dacă doriți să faceți o călătorie pe durata
căreia pass-ul dumneavoastră Interrail va expira, va trebui să plătiți
un bilet la preț întreg pentru acea parte din călătorie care nu mai
intră sub incidența pass-ului.
Călătoria poate începe după ora 00:00, în prima zi de valabilitate, iar
ultima călătorie trebuie să se termine înainte de miezul nopții (ora
24:00), în ultima zi de valabilitate. În mod similar, în cazul Flexi Pass,
o zi de călătorie durează de la miezul nopții până la miezul nopții.
Flexi Pass
Flexi Pass-ul este valabil pentru un anumit număr de zile din
perioada totală de valabilitate. Aceste zile se mai numesc și „zile de
călătorie”. Puteți decide ce număr de zile să introduceți în Calendarul
de călătorie. Pentru a aﬂa mai multe despre zilele de călătorie și
Calendarul de călătorie, mergeți la pagina la 8.
Pass-ul Continuu
Pass-ul Continuu poate fi utilizat ori de câte ori doriți pe perioada
valabilității acestuia. Puteți găsi data exactă de început și de sfârșit a
valabilității în partea stângă sus a biletului dumneavoastră, atașat de
coperta pass-ului.
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. Pass-urile de clasa 2 nu sunt valabile în vagoanele de clasa 1.
Nu se restituie banii pentru pass-ul valabil la clasa 1 dacă posesorii
acestuia călătoresc la clasa a 2-a.

Tipuri de pass-uri
Pass-ul Global
Pass-ul Global este valabil pe toate liniile membre Interrail. Poate
fi, de asemenea, folosit pentru o călătorie dus-întors în țara
dumneavoastră de rezidență. Pentru mai multe informații privind
modul în care puteți călători în țara dumneavoastră de rezidență,
consultați pagina 9.
Pass-ul One Country
Pass-urile One Country sunt valabile pentru călătoriile cu trenul, pe
teritoriul unei singure țări (sau, în unele cazuri, pe teritoriul unui
grup de țări). Pentru a verifica ce companii feroviare 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 pass-uri Premium, care includ rezervări de locuri. Pass-ul
Interrail Greek Islands este valabil pe ambarcațiunile care aparțin
Attica Group și Anek Lines pe rutele din Marea Adriatică și spre Creta
și fac obiectul unor condiții speciale.
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Zona de acoperire a pass-ului
Ţările participante
În lista de mai jos sunt enumerate toate companiile care participă
la programul Interrail. Pass-ul dumneavoastră Interrail este valabil și
pe mai multe linii de cale ferată private. Puteți găsi lista completă a
companiilor participante în aplicația Rail Planner.
Austria (incl. Liechtenstein)
Belgia
Bosnia-Herțegovina
Bulgaria
Croația
Danemarca
Elveția
Finlanda
Franța (incl. Monaco)
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lituania
Luxemburg
Marea Britanie
Muntenegru
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia
Republica Cehă
Republica Macedonia
România
Serbia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Turcia
Ungaria

ÖBB + Westbahn
SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*
ŽFBH + ŽRS
BDŽ
HŽ
DSB
SBB/CFF/FFS + BLS
VR
SNCF + Thalys* + Eurostar*
DB + Thalys*
TRAINOSE + Attica Group
IÉ + NIR
Trenitalia + Attica Group
LG
CFL
ATOC + Eurostar*
ŽPCG
NSB
NS + Thalys*
PKP
CP
ČD
MZ-T
CFR CALATORI
SV
ZSSK
SŽ
RENFE
SJ
TCDD
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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Cum să utilizați pass-ului
dumneavoastră Interrail
Ce conține pass-ul meu Interrail?
Pass-ul dumneavoastră Interrail este format din coperta pass-ului
și un bilet capsat în interior. Este important să nu desprindeți, în
niciun caz, aceste două documente, deoarece sunt valabile numai
împreună. Mai multe informații privind modul de completare a
copertei pass-ului pot fi găsite pe pagina următoare.

PASS COVER

Important: nu desprindeți, în niciun caz, aceste două
documente, deoarece sunt valabile numai împreună.
Atunci când primiți pass-ul Interrail, primul lucru pe care trebuie să
îl faceți este să verificați cu atenție datele dumneavoastră personale.
Rețineți că pass-ul Interrail este uninominal, adică poate fi utilizat
numai de persoana al cărei nume este imprimat pe bilet, nefiind, în
niciun caz, transferabil.
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Documente de călătorie suplimentare necesare
În afară de pass-ul dumneavoastră Interrail, veți avea, bineînțeles,
nevoie de un pașaport valabil sau de un act de identitate echivalent
din punct de vedere legal, atunci când călătoriți. Controlorii
de bilete pot solicita acest document la verificarea pass-ului
dumneavoastră Interrail, deci asigurați-vă că îl aveți la îndemână. În
lipsa unui pașaport sau a unui alt act de identificare cu fotografie
(nu sunt acceptate fotocopiile), pass-ul Interrail nu este valabil. Se
recomandă insistent să aveți și o asigurare de călătorie.
Asigurați-vă că numele și numărul pașaportului sau al actului de
identitate de pe pass sunt aceleași cu cele din documentul de
identificare pe care îl luați în călătorie, deoarece controlorul de
bilete le poate verifica și compara. În cazul în care există greșeli,
contactați punctul de vânzare pentru a obține pass-ul corect.
Asigurarea nu este inclusă în pass-ul dumneavoastră! Rețineți că
pass-urile pierdute sau furate nu pot fi înlocuite.

Coperta pass-ului
Biletul dumneavoastră este capsat de coperta pass-ului Interrail.
Aceasta vă protejează biletul și conține Jurnalul de călătorie – o
parte esențială a călătoriei cu Interrail. Sub bilet există un spațiu care
trebuie completat cu datele dumneavoastră de contact; aceste date
vor fi utilizate numai pentru a vă putea expedia un cadou (și a vă
returna coperta pass-ului, dacă doriți), în schimbul trimiterii copertei
pass-ului. Rețineți că, în perioadele aglomerate, poate dura câteva
luni până să primiți coperta pass-ului și cadoul.
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Jurnalul de călătorie
Jurnalul de călătorie face parte integrantă din experiența Interrail,
deoarece vă ajută să țineți o evidență a călătoriilor și motivează
companiile feroviare europene să nu renunțe la oferta Interrail.
Prin urmare, înainte de plecare, este necesar să completați detaliile
fiecărei etape a călătoriei dumneavoastră; pass-ul Interrail nu este
valabil atunci când călătoria nu este înregistrată în Jurnalul de
călătorie. Călătoriile 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 de plecare și stația de destinație a călătoriei
dumneavoastră. Este recomandat să notați numele stațiilor în
limba țării respective.
Train/Bus/Boat: se indică modul de transport de pe durata
călătoriei dumneavoastră.
Control area: această zonă poate fi ștampilată de controlorul de
bilete la verificarea pass-ului dumneavoastră.

Calendarul de călătorie
În cazul în care călătoriți cu un Flexi Pass, aveți dreptul la un anumit
număr de zile de călătorie dintr-o perioadă totală de valabilitate.
În ziua călătoriei, puteți călători oricât de mult și de des doriți, însă
verificați dacă este necesar să vă rezervați un loc la trenul (trenurile),
autobuzul (autobuzele) și/sau feribotul (feriboturile) cu care
călătoriți.
Folosiți Calendarul de călătorie de pe biletul dumneavoastră pentru
a marca zilele în care veți călători. 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 Calendarul de
călătorie.

Ziua călătoriei în Calendarul de călătorie
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Calendarul de călătorie conține câte o casetă pentru fiecare zi și lună
în care călătoriți, căsuțe care trebuie completate cu numere de două
cifre (de ex. 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 conduce la 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. Orice încercare 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 țara dumneavoastră de rezidență
Ţara în care locuiți și/sau în care aveți cetățenie este considerată
țara dumneavoastră de rezidență. Numele țării de rezidență este
tipărit pe biletul dumneavoastră, în colțul dreapta sus. În general,
un pass Interrail nu poate fi utilizat pentru a călători în această țară,
însă cu pass-ul Global Interrail aveți dreptul la două călătorii în
țara dumneavoastră de rezidență, cu condiția ca această țară să se
numere printre țările participante la programul Interrail*.
Aceste două călătorii reprezintă, de fapt, o călătorie dus-întors.
•
•

Călătoria dus poate fi utilizată pentru a călători din orice loc din
țara dumneavoastră de rezidență către frontieră ori un aeroport
sau port.
Călătoria întors poate fi utilizată pentru a călători de la frontieră
ori un 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.

Cum procedați când călătoriți în țara dumneavoastră de
rezidență
Pasul 1 Completați data de plecare/întoarcere pe coperta passului dumneavoastră
Înainte de îmbarcare, introduceți data
1 5
1 1
la care veți utiliza călătoria dus în zona
0 6
1 2
indicată din Jurnalul de călătorie.
Procedați la fel la întors. Dacă nu utilizați aceste călătorii, spațiul
trebuie lăsat necompletat.

* Toate țările enumerate la pagina 5 din prezentul ghid sunt
considerate participante la programul Interrail.
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Pasul 2 Completați detaliile călătoriei
dumneavoastră
Ca și în cazul tuturor celelalte călătorii,
asigurați-vă că toate trenurile cu care vă
deplasați în fiecare călătorie dus-întors
sunt notate în Jurnalul dumneavoastră de
călătorie.

3

1

2
Pasul 3 Flexi Pass? Notați data pe
biletul dumneavoastră
Dacă aveți un Flexi Pass este necesar
să utilizați o zi de călătorie, care trebuie trecută în Calendarul
dumneavoastră de călătorie.

Cum să economisiți o zi de călătorie în cazul călătoriilor
pe timp de noapte
În cazul în care călătoriți noaptea folosind un Flexi Pass și nu
schimbați trenul după miezul nopții, va fi necesar să folosiți numai o
singură zi de călătorie: ziua plecării. Nu uitați că atât ziua de plecare,
cât și ziua de sosire trebuie să se încadreze în perioada totală de
valabilitate a pass-ului.
De exemplu, dacă vă urcați într-un tren spre Budapesta care pleacă
la ora 18:10, pe data de 11 august, și care trebuie să ajungă la
destinație la ora 02:15 în ziua următoare, va trebui să introduceți
numai data de 11 august în Calendarul dumneavoastră de călătorie.
Această regulă se aplică și în cazul utilizați călătoria dus sau
întors, cu condiția să vă asigurați că ambele zile în care călătoriți
se încadrează în perioada totală de valabilitate a pass-ului
dumneavoastră. Ziua trecută în Calendarul de călătorie (ziua
plecării) trebuie introdusă și în câmpurile de călătorie dus-întors
(după caz).
De exemplu, să presupunem 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 plecare la ora 20:54, urmând să ajungeți la destinație
la ora 08:11, pe data de 3 iulie. În acest caz, trebuie să introduceți
data de 2 iulie atât în Calendarul de călătorie, cât și în câmpurile
corespunzătoare călătoriei dus, cu condiția ca și data de 3 iulie să se
încadreze în perioada totală de valabilitate a pass-ului.
Călătoriile cu feribotul pe timp de noapte
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.

10

Duplicarea și înlocuirea pass-ului Interrail
Un pass Interrail poate fi înlocuit numai în cazul în care conține
informații incorecte ca urmare a unei greșeli efectuate de același
punct de vânzare de la care v-ați achiziționat pass-ul. Pass-ul poate
fi înlocuit numai în același punct de vânzare. Pass-urile deteriorate,
pierdute sau furate nu pot fi înlocuite. Biletele cumpărate în locul
pass-urilor pierdute sau furate nu pot fi restituite.
Utilizarea necorespunzătoare a pass-ului Interrail
Nerespectarea unuia sau mai multor condiții de utilizare prezentate
în acest Ghid poate conduce la invalidarea pass-ului dumneavoastră.
În cazul în care călătoriți cu un pass Interrail care nu este valabil, va
trebui să plătiți un bilet la preț întreg și o amendă de până la 200
de euro, în conformitate cu regulile companiei de transport pe cale
ferată sau cu feribotul în cauză.
În plus, controlorii de bilete de tren sau feribot au dreptul să confiște
un pass:
•
•
•
•
•

contrafăcut sau duplicat;
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 să fie însoțit de un pașaport sau un alt act de
identificare cu fotografie (nu se acceptă copii).

În toate cazurile de mai sus, se consideră că posesorul pass-ului a
încercat să fraudeze atât Eurail Group G.I.E., cât și transportatorul cu
care călătorește. Aceste fapte vor fi raportate autorităților naționale,
care vor stabili sancțiunile adecvate. Pass-ul Interrail confiscat nu
poate fi returnat sau înlocuit în niciun caz.
Pentru mai multe informații privind Condițiile de utilizare a pass-ului
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 în avans la
trenurile lor, ceea ce implică un cost suplimentar care nu este
acoperit 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 gustări
și băuturi, servite la locul dumneavoastră, sau WiFi gratuit, pentru o
călătorie mai plăcută și mai confortabilă.
Serviciile de transport feroviar care necesită o rezervare în avans
includ (dar fără a se limita la acestea):
•
•
•

locuri la 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 cu vedere panoramică, disponibile în unele trenuri
care circulă pe trasee pitorești.

Pentru feriboturi, posesorii pass-urilor Interrail trebuie să plătească
sau să rezerve în avans următoarele:
•
•
•
•
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utilizarea cabinelor, a compartimentelor și a scaunelor rabatabile*;
suplimente de sezon în perioada iunie-septembrie pentru liniile
de transport operate de Attica Group (Superfast Ferries și Blue
Star Ferries);
taxele portuare*;
utilizarea anumitor vapoare.

Locurile care necesită o rezervare în avans pot fi foarte solicitate,
mai ales vara, în vârf de sezon (lunile iulie-august); prin urmare, vă
recomandăm să vă faceți rezervările cu mult timp înainte. Trenurile
de mare viteză din Germania, Austria și Elveția nu necesită, în
general, rezervări.
Programul de planificare a călătoriei din aplicația Rail Planner vă
va indica 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 și Thalys), pot fi făcute și din
aplicația Rail Planner. Pentru mai multe informații despre rezervări și
unde sunt acestea necesare, vizitați eurailgroup.org/reservations.
Sfat: în aplicația Rail Planner, puteți folosi opțiunea
„No reservation needed” (Nu este necesară
rezervarea), pentru a vă planifica traseul. Nu uitați
că s-ar putea să petreceți mult timp călătorind și să
fiți nevoit(ă) să schimbați trenuri mai des, însă, astfel, nu veți
plăti taxe suplimentare pentru rezervarea locului.

* Cu excepția pass-ului Greek Islands, pentru care sunt incluse cabine cu 4 paturi
(pass clasa 1) sau dormitoare/scaune de tipul celor care se găsesc în avioane (pass
clasa a 2-a), fără taxe suplimentare și suplimente.
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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, pentru a vă face călătoria mult mai plăcută.
Posesorii pass-urilor Interrail beneficiază de reduceri la city carduri
în destinațiile populare, excursii cu vaporul, cazare la hoteluri și
pensiuni, bilete la muzee, mijloace de transport în comun și multe
altele!
Beneficiile primite în baza pass-ului dumneavoastră Interrail se
diferențiază în gratuități și reduceri:

Gratuități
Aceste beneficii vă permit să utilizați gratuit serviciile companiei,
inclusiv să schimbați gratuit liniile de tren cu cele de feribot (cu
condiția ca acestea să fie membre Interrail). Posesorii Flexi Pass
pot utiliza gratuitățile numai în zilele marcate în Calendarul de
călătorie. În cazul în care aveți o gratuitate pe o linie internațională
de transport cu feribotul, pass-ul trebuie să fie valabil atât în țara de
plecare, cât și în țara de sosire.
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Reduceri
Aceste beneficii vă acordă o reducere de preț la unele servicii sau
produse. Posesorii Flexi Pass pot utiliza reducerile în orice zi din
perioada totală de valabilitate a pass-ului lor, chiar dacă au utilizat
toate zilele de călătorie. Pentru liniile internaționale de transport cu
feribotul, pass-ul trebuie să fie valabil numai în țara de plecare SAU
în țara de sosire.
Sfat: în secțiunea „Pass Benefits” (Beneficiile
pass-ului) din aplicația Rail Planner, puteți găsi o
listă a beneficiilor, enumerate în funcție de țară.
Dacă este nevoie de o rezervare în avans pentru a
beneficia de o gratuitate sau o reducere, vor fi specificate și
detalii privind modul de rezervare.
Cele mai multe beneficii pot fi stabilite la destinație, însă, pentru
unele, este necesară o rezervare în avans, mai ales la liniile
internaționale de transport maritim. Este recomandat să verificați
dacă compania mai acordă beneficiul respectiv, înainte de a
cumpăra sau de a face rezervarea, deoarece beneficiile pot fi
modificate, fără notificare prealabilă. Rețineți că beneficiile pot fi
utilizate cu condiția ca pass-ul Interrail să fie valabil în țara în cauză
și să îl aveți asupra dumneavoastră.
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Beneficii Interrail
Datorită partenerilor noștri de încredere, care
oferă beneficii, nu doar veți călători, veți și
economisi. Cu pass-ul dumneavoastră, beneficiați
de o gamă largă de gratuități și reduceri, pentru
a descoperi cele mai spectaculoase atracții din
Europa, 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!
Cu reducere de până
la 50% sau doar cu
o rezervare de loc
obligatorie

Feriboturi
20-50% reducere în
Europa

City carduri
Reduceri de 10-50%
la city carduri, inclusiv
Viena, Budapesta,
Frankfurt, York și multe
altele.

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

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

Gustări și
băuturi
10% reducere la Hard
Rock Café în toată
Europa
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Control area x

În cazul în care nu mai aveți spațiu pentru a vă înregistra călătoriile pe coperta pass-ului, puteți folosi aceste rânduri
suplimentare. Prezentați-le controlorului de bilete împreună cu coperta pass-ului dumneavoastră. Capsați aceste
pagini suplimentare de copertă, dacă decideți să ne trimiteți coperta pass-ului în schimbul unui cadou.

E N N A

Rânduri suplimentare pentru
Jurnalul dumneavoastră de călătorie

Month Time

From

To

Încă mai aveţi nevoie de spaţiu? Descărcați alte rânduri pentru Jurnalul dumneavoastră de călătorie de pe
www.eurailgroup.org/traveldiary

Day

U

Train Bus Boat

Control area x

Aplicația
Rail Planner
Program de planificare a
călătoriei
Toate informaţiile privind
beneficiile pass-ului

Funct˛ioneazǎ

offline

Rezervări de bilete
electronice
Informaţii despre călătorie

Este

a
t
i
u
t
a
gr
Aplicația Rail Planner
Gratuită, oﬄine, ușor
de utilizat.
Aplicația Rail Planner este partenerul dumneavoastră
ideal de călătorie. Aceasta include un program de
planificare a călătoriei care vă oferă acces complet la
mersul trenurilor europene. Partea cea mai frumoasă a
acestei aplicații este că funcționează oﬄine, pentru ca
dumneavoastră să vă puteți planifica următoarea călătorie
chiar și în lipsa unei conexiuni la Internet!
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
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