
Interrail 
Ghid pentru Pass 2021

Facem tot posibilul pentru a ne asigura că informațiile din acest ghid sunt corecte și de 
actualitate. Cu toate acestea, informațiile se pot schimba fără o notificare prealabilă și 
nu îți putem oferi niciun fel de garanție cu privire la acuratețea sau integralitatea lor.
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Ghid rapid de inițiere

2  Înainte de a te urca în fiecare tren, autobuz sau feribot 
nou, înregistrează detaliile deplasării în aplicația Rail 
Planner sau în secțiunea My Trip incluse în Pass Cover. 
Dacă nu mai ai loc, poți descărca linii suplimentare pe   
interrail.eu/en/info. 

4 Pentru verificarea biletului, ține întotdeauna la 
îndemână Pass-ul și pașaportul (sau buletinul de identitate). 
Îți înregistrezi detaliile deplasării în aplicația Rail Planner? 
Atunci nu uita să îți prezinți și telefonul mobil.

3 Folosește întotdeauna un stilou care nu poate fi șters   
(nu un creion) pentru a-ți înregistra data în Travel Calendar 
și/sau deplasările în secțiunea My Trip. După ce înregistrezi 
data în Travel Calendar, nu o mai poți schimba. 

1 Înainte de prima deplasare din zi, înregistrează 
întotdeauna data călătoriei în Travel Calendar (doar pentru 
Flexi Pass). Travel Calendar este imprimat pe Pass, care este 
atașat pe Pass Cover.

http://interrail.eu/en/info
http://interrail.eu/en/info


Validitatea Interrail Pass
Permisele Interrail Pass sunt clasificate în funcție de țările în 
care sunt valabile, respectiv tipul și perioada de valabilitate. 
Dacă dorești să pleci într-o deplasare care nu este acoperită 
integral de Interrail Pass, va trebui să cumperi un bilet 
pentru acel segment al deplasării, la tarif normal. 

Îți poți începe călătoria după ora 00:00 a primei zile de 
valabilitate, iar ultima călătorie trebuie finalizată până la 
miezul nopții (24:00) a ultimei zile de valabilitate. În mod 
similar, zilele de călătorie pentru permisele Flexi Pass sunt 
calculate de la miezul nopții până la miezul nopții. 

Flexi Pass
Un Flexi Pass îți permite să călătorești un anumit număr 
de zile, într-o anumită perioadă de valabilitate. Cele 5 zile 
dintr-un Pass de o lună, de exemplu, reprezintă 5 zile de 
călătorie într-o perioadă de valabilitate de 1 lună. Tu decizi 
ce zile sunt considerate a fi zile de călătorie, înregistrându-le 
în Travel Calendar. Pentru a afla mai multe despre zilele de 
călătorie și Travel Calendar, fă clic aici.  

Pass Continuu
Un Continuous Pass îți permite să călătorești ori de câte ori 
dorești pe întreaga perioadă de valabilitate (de exemplu, o 
lună). Poți vedea datele de început și de sfârșit al valabilității 
unui Pass în partea stângă sus a biletului atașat în Pass 
Cover.

Clasa I și clasa a II-a
Interrail Pass este valabil pentru călătoria la clasa indicată 
pe bilet. Permisele Pass pentru clasa I sunt valabile și pentru 
vagoanele de clasa a II-a, dar permisele Pass pentru clasa a 
II-a nu sunt valabile pentru călătoriile în vagoane de clasa I. 
Nu se fac rambursări pentru deținătorii de Pass pentru clasa 
I care călătoresc la clasa a II-a. 



Tipuri de Interrail Pass
Global Pass
Global Pass este valabil pentru toate companiile din rețeaua 
noastră de permise Pass. Poate fi folosit și pentru a părăsi 
și apoi a reveni în țara de reședință, astfel că îți poți începe 
călătoria Interrail chiar din gara locală. Fă clic aici pentru 
mai multe informații despre cum poți călători în țara de 
reședință.

One Country Pass
Permisele One Country Pass sunt valabile pentru călătoriile 
cu trenul pe teritoriul unei singure țări (sau, în anumite 
cazuri, al unui grup de țări). Continuă să citești pentru a 
vedea cu care companii de transport feroviar poți călători în 
țara în care este valabil Interrail Pass.

Țările în care este 
valabil Global Pass 



ÖBB + Westbahn
SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*
ŽFBH + ŽRS
BDŽ
HŽ
DSB + Arriva + NT
SBB/CFF/FFS + BLS
Elron
VR
SNCF + Thalys* + Eurostar* + Thello*
DB + Thalys*
TRAINOSE + Attica Group
IÉ + NIR
Trenitalia + Thello*
PV
UAB + “LTG Link”
CFL
ZRSM
ATOC + Eurostar*
ŽPCG
Vy
NS + Thalys*
PKP
CP
ČD + RegioJet + LeoExpress
CFR
SV
ZSSK
SŽ
RENFE
SJ
TCDD
MÁV-START + GySEV

Austria (incl. Liechtenstein)
Belgia
Bosnia-Herțegovina
Bulgaria
Croația
Danemarca
Elveția
Estonia
Finlanda
Franța (incl. Monaco)
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Macedonia de Nord
Marea Britanie
Muntenegru
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia
Republica Cehă
România
Serbia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Turcia
Ungaria

Rețeaua Pass
Companiile participante
Lista de mai jos enumeră toate companiile participante la 
Interrail. Interrail Pass este valabil și pentru diverse companii 
feroviare private. Poți vedea lista completă a companiilor 
participante în aplicația Rail Planner.

* Acest Pass trebuie să fie valabil atât în țara de plecare, cât și în țara de destinație, 
pentru a putea călători cu aceste companii.



Cum se folosește Interrail Pass
Ce include Interrail Pass?
Interrail Pass constă dintr-o Copertă Pass și un bilet prins în 
interior

Important: nu desprinde biletul de Pass Cover întrucât nu 
sunt valabile una fără cealaltă.

După ce primești Interrail Pass, este important să verifici mai 
întâi toate detaliile, în special numele, numărul de pașaport/
carte de identitate și perioada de valabilitate. Dacă observi 
greșeli, poți lua legătura cu centrul de unde l-ai cumpărat, 
pentru a fi înlocuit.

Care sunt documentele de călătorie de care am nevoie?
Pe lângă Interrail Pass, vei avea nevoie și de un pașaport 
valabil sau de un document echivalent din punct de vedere 
legal (nu se acceptă fotocopii) în timp ce călătorești. Este 
posibil să-ți fie cerut de controlorii de bilete o dată cu 
verificarea Interrail Pass, așa că este bine să îl ai la îndemână. 
Interrail Pass nu este valabil fără un document de identitate.

DATE

DAY:

VALID:
ADULT

ALL COMPANIES PARTICIPATING IN INTERRAIL
ONLY VALID WITH PASSPORT/ID AND COVER
*ONLY 1 OUT-AND 1 INBOUND JOURNEY IN THIS COUNTRY NOT FOR SALE

1.        2.        3.        4.         5.        6.        7.        8.        9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.

MONTH:

15 DAYS/02 MONTHS

INTERRAIL
GLOBAL PASS FLEXI

TRAVEL CALENDAR BELOW MUST BE FILLED IN:

TIME DATE

VANESSA GREEN
NETHERLANDS
*********

FULL NAME:
COUNTRY:*

INTERRAIL

PASS-/ID-NR:
DATE OF BIRTHVALID: 28/12/2019 - 27/02/2020 04/02/1988

TIME CLASSFROM TO



Coperta Pass
Biletul este capsat în interiorul Interrail Pass Cover. Aceasta 
îți protejează Pass-ul și cuprinde secțiunea esențială My 
Trip.
 
My Trip 
Înainte să te urci în fiecare nou tren, autobus sau feribot, 
trebuie să completezi detaliile deplasării în My Trip. Dar, mai 
întâi alege unde vrei să îți înregistrezi deplasările! Îți poți 
nota detaliile deplasării în Pass Cover, sau poți introduce 
detaliile în aplicația Rail Planner (alege ce opțiune ți se 
potrivește cel mai bine). Notează-ți decizia în caseta de 
validare prevăzută pe Pass Cover:

Need more space to record your trip? Find extra lines on interrail.eu/en/info

My Trip

Follow the steps on how to use your Pass to make the most of your adventure

Before you board each new train, bus or ferry; be sure to record the details 
of each trip. Your Pass is not valid without these essential journey details. 

Record the details of every journey you take in the My Trip section below 
or record your journeys in the Rail Planner app (and travel at the push 
of a button). The choice is yours but choose with care! It is not possible to 
change how you record your journeys once you’ve started to travel. Check 
out this link for more information: interrail.eu/en/info

To travel with a Global Pass in your country of residence, record the 
outbound and inbound date here and in your Travel Calendar
(Flexi Pass only) – even if you have chosen to record your journeys 
in the Rail Planner app. You can take these journeys in any order.
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I’m using My Trip in the Rail Planner app

I’m using My Trip in this Pass Cover
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Get inspired or share your Interrail
story online and inspire others!

facebook.com/groups/interrail

facebook.com/interrail

@interraileu

upload.interrail.eu

Download the free 
Rail Planner app

The Rail Planner app is a trip planner and a timetable 
in your pocket – and it works o�  ine, too. Plan your 
route and track it on the map, or simply search for 
your next train or bene� ts and discounts near you – 
wherever you are. 

Plan your dream routes and record all your journeys in 
My Trip. View your day-by-day itinerary, get statistics 
for your trip and see your whole route on the map.

Download the free
Rail Planner app

Nu te poți răzgândi după ce începi călătoria. Bineînțeles, nu 
este necesar să iei în considerare deplasările pentru care nu 
folosești Interrail Pass.  

1.  Scrie ziua, luna și ora  
plecării în secțiunea My Trip din Pass Cover.
2. Notează gara în care începe și în care se încheie 
deplasarea (în limba locală, pe cât posibil). 
3. Indică ce tip de transport folosești (tren, autobuz sau 
feribot). 
4. Zona de control este destinată numai controlorilor de 
bilete - aceștia s-ar putea să o ștampileze atunci când îți 
verifică Pass-ul. Need more space to record your trip? Find extra lines on interrail.eu/en/info

My Trip

Follow the steps on how to use your Pass to make the most of your adventure

Before you board each new train, bus or ferry; be sure to record the details 
of each trip. Your Pass is not valid without these essential journey details. 

Record the details of every journey you take in the My Trip section below 
or record your journeys in the Rail Planner app (and travel at the push 
of a button). The choice is yours but choose with care! It is not possible to 
change how you record your journeys once you’ve started to travel. Check 
out this link for more information: interrail.eu/en/info

To travel with a Global Pass in your country of residence, record the 
outbound and inbound date here and in your Travel Calendar
(Flexi Pass only) – even if you have chosen to record your journeys 
in the Rail Planner app. You can take these journeys in any order.
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Get inspired or share your Interrail
story online and inspire others!

facebook.com/groups/interrail

facebook.com/interrail

@interraileu

upload.interrail.eu

Download the free 
Rail Planner app

The Rail Planner app is a trip planner and a timetable 
in your pocket – and it works o�  ine, too. Plan your 
route and track it on the map, or simply search for 
your next train or bene� ts and discounts near you – 
wherever you are. 

Plan your dream routes and record all your journeys in 
My Trip. View your day-by-day itinerary, get statistics 
for your trip and see your whole route on the map.

Download the free
Rail Planner app

1 2 3 4



My Trip - aplicația Rail Planner 
Este ușor să pornești:

1. Creează o călătorie nouă folosind My Trip în aplicația 
Rail Planner.

2. Conectează-ți Interrail Pass la aplicația Rail Planner 
introducând detaliile Interrail Pass, cum ar fi data de început 
și numărul Pass Cover. În cazul în care călătorești într-
un grup, poți conecta mai multe Interrail Pass la același 
dispozitiv (repetă pașii 1 și 2 pentru a adăuga un alt Interrail 
Pass). 

3. Înregistrează-ți deplasările direct din Planner cu doar 
câteva atingeri. Poți adăuga, edita și șterge deplasările



planificate până în momentul în care te urci în tren. Nu 
găsești o deplasare în Planner? Nicio problema! Poți să îl 
adaugi manual în călătorie introducând detaliile. Dacă ai 
conectat mai multe Pass-uri Interrail la același dispozitiv 
(de ex., un Pass Adulți și un Pass Copii), nu uita să adaugi 
deplasările în My Trip pentru toate Pass-urile. 

4. La control, prezintă-ți deplasările înregistrate în My Trip, 
împreună cu Pass-ul sau Pass-urile Interrail și pașaportul 
(sau cartea de identitate). 
 

Indiferent dacă notezi detaliile în Pass Cover sau introduci 
detaliile deplasării în aplicația Rail Planner, creezi un suvenir 
personal al deplasărilor tale în My Trip.  



Calendarul de călătorie 
În cazul în care călătorești folosind un Flexi Pass, ai la 
dispoziție un anumit număr de zile de călătorie, pe care le 
poți folosi într-o perioadă de valabilitate totală. Într-o zi de 
călătorie, poți călători cât de mult și cât de des dorești, de 
la miezul nopții până la miezul nopții, dar nu uita să verifici 
dacă trebuie să-ți reții locul pentru trenurile, autobuzele sau 
feriboturile cu care călătorești.

Travel Calendar de pe bilet este util pentru a înregistra zilele 
de călătorie pe care le folosești. Acest aspect este important, 
deoarece Flexi Pass nu este valabil dacă nu călătorești într-o 
zi care nu este marcată în Travel Calendar.

Travel Calendar are o căsuță cu ziua și luna fiecărei zi de 
călătorie. Și ziua și luna trebuie să aibă format de două 
cifre (așadar, 7 mai este 07.05) și să fie scrise în ordine 
cronologică. Cel mai bine este să completezi Travel Calendar 
pe măsură ce călătorești, deoarece datele nu mai pot fi 
schimbate ulterior. Este suficient să scrii data înainte de 
prima deplasare din fiecare zi în care călătorești.

DATE

DAY:

VALID:
ADULT

ALL COMPANIES PARTICIPATING IN INTERRAIL
ONLY VALID WITH PASSPORT/ID AND COVER
*ONLY 1 OUT-AND 1 INBOUND JOURNEY IN THIS COUNTRY NOT FOR SALE

1.        2.        3.        4.         5.        6.        7.        8.        9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.

MONTH:

15 DAYS/02 MONTHS

INTERRAIL
GLOBAL PASS FLEXI

TRAVEL CALENDAR BELOW MUST BE FILLED IN:

TIME DATE

VANESSA GREEN
NETHERLANDS
*********

FULL NAME:
COUNTRY:*

INTERRAIL

PASS-/ID-NR:
DATE OF BIRTHVALID: 28/12/2019 - 27/02/2020 04/02/1988

TIME CLASSFROM TO

După ce o zi de călătorie a fost introdusă în Travel Calendar, 
aceasta nu mai poate fi modificată. Dacă faci acest lucru, 
se consideră tentativă de fraudă. Din acest motiv, pentru a 
completa datele trebuie să folosești cerneală albastră sau 
neagră, ce nu poate fi ștearsă, și nu creion. Dacă greșești 
totuși ceva, va trebui să scrii data corectă într-o altă căsuță, 
ceea ce înseamnă că pierzi o zi de călătorie.



Călătoriile în țara ta de reședință
Țara de reședință este țara în care locuiești și/sau a cărei 
cetățenie o ai. O poți vedea imprimată pe bilet, în colțul din 
dreapta sus. În general, un Interrail Pass nu poate fi folosit 
ca să călătorești în țara reședință, dar Interrail Global Pass îți 
permite să faci două călătorii în această țară, cu condiția să 
fie o țară care participă la Interrail. Toate țările enumerate 
aici sunt considerate participante la Interrail. 

Aceste două călătorii sunt outbound (de ieșire din țară) și 
inbound (de intrare în țară). 
 
Outbound journey poate fi folosită pentru a călători din 
orice locație din țara de reședință până la graniță sau până 
la un aeroport sau port. 

Inbound journey poate fi folosită pentru a călători de la 
graniță, de la aeroport sau port înapoi la destinația din țara 
de reședință. 
 
Nu trebuie să folosești mai întâi călătoria de ieșire din țară 
– tu decizi cum dorești. Poți călători cu mai multe trenuri, 
cu condiția ca toate etapele deplasării să fie efectuate în 
aceeași zi de călătorie. În cazul în care călătorești cu un tren 
de noapte, se aplică reguli speciale, pe care le poți vedea 
aici.



Cum poți călători în țara de reședință 

Need more space to record your trip? Find extra lines on interrail.eu/en/info

My Trip

Follow the steps on how to use your Pass to make the most of your adventure

Before you board each new train, bus or ferry; be sure to record the details 
of each trip. Your Pass is not valid without these essential journey details. 

Record the details of every journey you take in the My Trip section below 
or record your journeys in the Rail Planner app (and travel at the push 
of a button). The choice is yours but choose with care! It is not possible to 
change how you record your journeys once you’ve started to travel. Check 
out this link for more information: interrail.eu/en/info

To travel with a Global Pass in your country of residence, record the 
outbound and inbound date here and in your Travel Calendar
(Flexi Pass only) – even if you have chosen to record your journeys 
in the Rail Planner app. You can take these journeys in any order.
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Get inspired or share your Interrail
story online and inspire others!

facebook.com/groups/interrail

facebook.com/interrail

@interraileu

upload.interrail.eu

Download the free 
Rail Planner app

The Rail Planner app is a trip planner and a timetable 
in your pocket – and it works o�  ine, too. Plan your 
route and track it on the map, or simply search for 
your next train or bene� ts and discounts near you – 
wherever you are. 

Plan your dream routes and record all your journeys in 
My Trip. View your day-by-day itinerary, get statistics 
for your trip and see your whole route on the map.

Download the free
Rail Planner app

 
1. Înregistrează data de ieșire/intrare în țară data pe 
Pass Cover în zona alocată din My Trip, chiar dacă ai 
ales să îți înregistrezi deplasările în aplicația Rail Planner. 
Dacă nu folosești aceste călătorii, poți lăsa acest spațiu 
necompletat. 

Need more space to record your trip? Find extra lines on interrail.eu/en/info

My Trip

Follow the steps on how to use your Pass to make the most of your adventure

Before you board each new train, bus or ferry; be sure to record the details 
of each trip. Your Pass is not valid without these essential journey details. 

Record the details of every journey you take in the My Trip section below 
or record your journeys in the Rail Planner app (and travel at the push 
of a button). The choice is yours but choose with care! It is not possible to 
change how you record your journeys once you’ve started to travel. Check 
out this link for more information: interrail.eu/en/info

To travel with a Global Pass in your country of residence, record the 
outbound and inbound date here and in your Travel Calendar
(Flexi Pass only) – even if you have chosen to record your journeys 
in the Rail Planner app. You can take these journeys in any order.
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Get inspired or share your Interrail
story online and inspire others!

facebook.com/groups/interrail

facebook.com/interrail

@interraileu

upload.interrail.eu

Download the free 
Rail Planner app

The Rail Planner app is a trip planner and a timetable 
in your pocket – and it works o�  ine, too. Plan your 
route and track it on the map, or simply search for 
your next train or bene� ts and discounts near you – 
wherever you are. 

Plan your dream routes and record all your journeys in 
My Trip. View your day-by-day itinerary, get statistics 
for your trip and see your whole route on the map.

Download the free
Rail Planner app

2. Înregistrează-ți detaliile deplasării în My Trip 
La fel ca pentru toate celelalte deplasări, ai grijă să notezi în 
My Trip toate trenurile cu care mergi în călătoriile de ieșire și 
de intrare în țară. 
 DATE

DAY:

VALID:
ADULT

ALL COMPANIES PARTICIPATING IN INTERRAIL
ONLY VALID WITH PASSPORT/ID AND COVER
*ONLY 1 OUT-AND 1 INBOUND JOURNEY IN THIS COUNTRY NOT FOR SALE

1.        2.        3.        4.         5.        6.        7.        8.        9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.
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15 DAYS/02 MONTHS

INTERRAIL
GLOBAL PASS FLEXI

TRAVEL CALENDAR BELOW MUST BE FILLED IN:

TIME DATE

VANESSA GREEN
NETHERLANDS
*********

FULL NAME:
COUNTRY:*

INTERRAIL

PASS-/ID-NR:
DATE OF BIRTHVALID: 28/12/2019 - 27/02/2020 04/02/1988

TIME CLASSFROM TO

3. Flexi Pass? Înscrie data pe biletul de hârtie
Dacă ai un Flexi Pass, va trebui să folosești o zi de călătorie, 
care trebuie înregistrată în Travel Calendar.  



Economisirea unei zile de călătorie călătorind noaptea
Dacă faci o călătorie pe timpul nopții cu un Flexi Pass și nu 
schimbi trenul după miezul nopții, folosești o singură zi de 
călătorie: ziua plecării. Ai grijă, și ziua de plecare și cea de 
sosire trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate 
totală a respectivului Pass. Aceeași regulă se aplică și 
feriboturilor de noapte care sunt acoperite complet de 
acest Pass. 

De exemplu, dacă iei un tren de noapte care pleacă la 18:10 
(6.10 pm) în ziua de 11 august, care urmează să ajungă la 
destinație la 02:15 (2.15 am), trebuie să introduci doar 11 
august în Calendarul de călătorie. Dacă încă mai ești în tren 
după miezul nopții, nu trebuie să folosești și o a doua zi de 
călătorie, decât dacă te îmbarci într-un alt tren. 

Această regulă se aplică și în cazul călătoriilor de ieșire și de 
intrare în țară, cu condiția ca ambele zile în care călătorești 
să se încadreze în perioada de validitate totală a acestui 
Pass. Scrie ziua plecării în Calendarul de călătorie, precum și 
în spațiul destinat călătoriilor de ieșire/intrare în țară (dacă 
este cazul).  

De exemplu, să zicem că îți începi călătoria Interrail cu un tren 
de noapte din Düsseldorf, Germania (țara ta de reședință) către 
Viena, Austria, în data de 2 iulie. Ora de plecare este 20:54 (8.54 
pm), iar cea de sosire este 08:11 (8.11 am) în data de 3 iulie. În 
acest caz, trebuie să treci 2 iulie în Travel Calendar, precum și în 
câmpurile alocate călătoriei de ieșire din țară. 

Înlocuirea Permiselor Interrail Pass
Un Interrail Pass poate fi înlocuit doar dacă include 
informații greșite, ca urmare a unei erori de la punctul 
de vânzare. Înlocuirea trebuie făcută la același punct de 
vânzare de unde ai cumpărat respectivul Pass. Permisele 
Pass deteriorate, pierdute sau furate nu pot fi înlocuite. Nici 
bilete cumpărate pentru a înlocui permisele Pass pierdute 
sau furate nu pot fi rambursate. 



Folosirea necorespunzătoare a Interrail Pass
Nerespectarea principiilor enumerate în acest Ghid pentru 
Pass poate conduce la invaliditatea permisului Pass pentru 
călătorie. În cazul în care călătorești cu un Interrail Pass 
care nu este valid, este posibil să trebuiască, în funcție de 
regulile respectivei companii de căi ferate sau feriboturi, să 
plătești o amendă, să achiți un bilet întreg pentru cursă, sau 
ambele.   
 
Personalul companiei de căi ferate sau feriboturi are dreptul 
să confiște un Pass: 
 
• Care este contrafăcut sau este o copie 
• Care este folosit de orice altă persoană în afară de cea 

pentru care a fost emis 
• Pe care au fost modificate manual datele biletului 
• Care este folosit în afara perioadei de valabilitate 
• Care este folosit fără un pașaport sau un alt document 

de identitate echivalent din punct de vedere legal (nu se 
acceptă fotocopii) 

 
În aceste situații, se consideră că deținătorul de Pass 
încearcă să fraudeze atât Eurail B.V., cât și operatorul de 
transport cu care călătorește. Acest fapt va fi raportat către 
autoritățile naționale, care vor decide sancțiunea. Permisele 
Interrail Pass confiscate nu pot fi returnate sau înlocuite, 
indiferent de situație. 
 
Pentru mai multe informații referitoare la Condițiile de 
utilizare a serviciilor Interrail (inclusiv, dar fără a fi limitate 
la: politicile privind anularea, rambursarea și compensarea, 
precum și prevederile legale), te rugăm să accesezi: 
interrail.eu.

http://interrail.eu


Rezervarea locului
Interrail este acceptat de majoritatea trenurilor de pe 
teritoriul Europei, dar anumite companii feroviare solicită 
o reținere prealabilă a locului pentru trenurile lor, ceea ce 
presupune achitarea unei taxe suplimentare, care nu este 
acoperită de Pass. Această reținere garantează un loc (sau 
un pat) și poate include și servicii suplimentare, cum ar fi o 
masă sau o băutură, sau Wi-Fi gratuit, oferindu-ți o călătorie 
mai plăcută și mai confortabilă. 
 
Serviciile feroviare care necesită o reținere prealabilă a 
locului includ (dar nu se limitează la) următoarele: 
 
• Locuri pentru majoritatea trenurilor de mare viteză (cum 

sunt SNCF TGV, Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, 
PKP EIP, Eurostar)  

• Locuri de dormit în trenurile de noapte, cum ar fi cușete și 
paturi 

• Vagoane panoramice, disponibile în anumite trenuri 
pitorești 

 
În cazul feriboturilor, deținătorii de Interrail Pass trebuie să 
rezerve și să plătească în prealabil pentru următoarele: 
 
• Utilizarea cabinelor, a danelor și a scaunelor rabatabile 
• Suplimentele de sezon din iunie până în septembrie 

pentru liniile de feribot operate de Attica Group (Superfast 
Ferries și Blue Star Ferries) 

• Taxele portuare 
• Utilizarea anumitor ambarcațiuni 
 
Este posibil ca locurile care necesită reținerea prealabilă 
să fie la mare căutare, mai ales pe timpul verii (și în special 
în iulie/august), așa că recomandarea noastră este să faci 
această operațiune cu suficient de mult timp înainte. În 
cazul în care ai un Pass de clasa I și nu mai sunt rezervări 



disponibile pentru clasa I, poți reține un loc și la clasa a II-a, 
dacă este disponibil. Trenurile de mare viteză din Germania, 
Austria și Elveția nu necesită, în general, reținerea locurilor. 

Planificatorul din aplicația Rail Planner îți va arăta când este 
obligatorie reținerea unui loc. Reținerea poate fi efectuată în 
gară, la un agent feroviar, sau online. Reținerile pentru Italia 
și Franța, precum și pentru anumite trenuri internaționale 
(inclusiv Eurostar și Thalys), pot fi efectuate și din aplicația 
Rail Planner. Poți afla mai multe despre rețineri și unde pot fi 
efectuate pe interrail.eu/en/reservations.
 
Sfat: în aplicația Rail Planner poți folosi opțiunea „No 
reservation needed” (nu este necesară rezervarea) când îți 
planifici călătoria. Poate că va dura mai mult călătoria sau 
poate va trebui să schimbi mai multe trenuri, dar nu va mai 
trebui să plătești taxe suplimentare pentru reținerea locului.

http://interrail.eu/reservations


Beneficii și reduceri asociate 
acestui Pass
Interrail Pass îți oferă acces nu doar la rețeaua feroviară 
a Europei, ci și la multe alte beneficii și reduceri pe tot 
continentul, pentru o călătorie și mai frumoasă. Acestea 
includ reduceri la cardurile de oraș, tururi cu barca, rezervări 
la hoteluri și hosteluri, intrări la muzee, alte mijloace de 
transport public și nu numai.

Poți utiliza aceste reduceri în orice zi, în termenul de 
valabilitate generală a respectivului Pass, chiar dacă ai 
folosit toate zilele de călătorie. Pentru liniile de feribot 
internaționale, este important să verifici ce valabilitate 
este necesară, deoarece poate varia în funcție de operator. 
Uneori, acest Pass trebuie să fie valabil doar în țara de 
plecare sau în țara de sosire.
 
Cum rezervi beneficiile și reducerile
Foarte multe beneficii pot fi organizate la destinație, 
arătând un Interrail Pass valabil, dar majoritatea necesită 
rezervare prealabilă. Consultă interrail.eu/en/benefits 
sau aplicația Rail Planner înainte să cumperi sau să faci 
rezervarea, întrucât beneficiile se pot modifica fără o 
notificare prealabilă. 
 
Sfat: în secțiunea Pass Benefits a aplicației Rail Planner, poți 
găsi o listă a beneficiilor enumerate pentru fiecare țară. 
Dacă unul dintre benefici necesită o rezervare prealabilă, 
va include și detalii referitoare la modul de a efectua 
rezervarea.

http://interrail.eu/en/benefits


Beneficiile Interrail
Datorită partenerilor noștri de încredere, economisești bani 
nu doar pentru călătorii. Ai la dispoziție și o gamă largă de 
beneficii gratuite și la preț redus cu un Pass și te bucuri de 
ce are Europa mai frumos de oferit la cele mai bune prețuri. 
Descarcă aplicația noastră Rail Planner sau accesează 
interrail.eu/en/benefits ca să găsești beneficiile pentru 
călătoria ta.

Trasee pitorești ce nu trebuie ratate
Reduceri de 50% sau doar cu reținerea locului

Feriboturi
Reduceri de 20-50% în toată Europa

Carduri de oraș
Reduceri de 10-50% la cardurile de oraș, inclusiv pentru 
Budapesta, Frankfurt, Viena, York și multe altele

Tururi și atracții turistice
Reduceri de până la 50% la atracții turistice, muzee și tururi

Cazare
Reduceri de 10-20% la hoteluri și hosteluri în Europa

Mâncare și băutură
Reducere de 10% în locațiile Hard Rock Cafe din Europa 
selectate

http://interrail.eu/en/benefits


Go one stop further
Găsește-ți inspirația sau distribuie online

povestea ta Interrail și inspiră-i și pe ceilalți!

facebook.com/groups/interrail
facebook.com/interrail
@interraileu
upload.interrail.eu
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