Promot˛ia Interrail
Oferta noastrǎ se potrives˛te
dorint˛elor dumneavoastrǎ!
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Promoţia Interrail
Oferiţi-le celor dragi o experienţă unică de călătorie cu Pass-urile
Interrail. Până la data de 31 decembrie 2017 puteţi beneficia de
15% reducere la Pass-urile Interrail Global şi la unele Pass-uri One
Country. Descoperiţi magia Europei, călătorind iarna în atmosfera
călduroasă din tren, savuraţi o ciocolată fierbinte şi priviţi prin
fereastra vagonului cum se derulează peisajele frumoase cu
zăpadă. Interrail este biletul dumneavoastă de aur către vasta
reţea feroviară europeană care vă oferă libertatea şi flexibilitatea
de a vă crea itinerariul perfect pentru propria poveste de iarnă.
Pass-urile Interrail Global oferă acces la reţeaua feroviară a 30 de
ţări, precum şi unele legături cu feribotul. Vizitaţi pieţele de Crăciun
din Germania, Austria şi Europa de Est, admiraţi luminile nordice
din Laponia, experimentaţi frumuseţea variată a Elveţiei prin
trenul pitoresc Glasier Express, fiţi de Anul Nou la petrecerea vieţii
în Londra sau călătoriţi pe traseul stabilit de dumneavoastră şi
descoperiţi experienţe unice – totul este posibil cu Interrail! Dacă
doriţi să vizitaţi o singură ţară, atunci alegeţi Pass-ul One Country!
Orice alegeţi, Interrail este cu siguranţă o experienţă de neuitat!

De unde puteţi cumpăra
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.

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

175
215
256
316
296
327
419

227
270
321
398
355
416
537

204
244
290
358
320
375
485

241
286
343
422
379
444
575

302
359
429
528
474
554
717

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 preţurile
Pass-urilor One Country.

271
322
386
475
428
500
647

Patru paşi pentru
alegerea Pass-ului
Interrail corect
Vreţi să descoperiţi Europa cu Interrail? Urmaţi doar aceşti
patru paşi pentru a alege Pass-ul Interrail potrivit pentru
dumneavoastră!
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Unde în Europa aţi dori să călătoriţi?
Selectaţi ţările pe care aţi dori să le vizitaţi în
Europa şi decideţi dacă doriţi să călătoriţi cu
un Pass Global sau cu un Pass One Country.

2

Câte zile aţi dori să călătoriţi?
Selectaţi Pass-ul cu valabilitatea care
se potriveşte cel mai bine nevoilor
dumneavoastră, de exemplu: 5 zile din 15 zile
(Flexi Pass) sau 1 lună continuu.

3

La ce clasă aţi dori să călătoriţi?
Alegeţi între Clasa 1 sau Clasa a 2-a.

4

Când aţi dori să călătoriţi?
Decideţi când aţi dori să călătoriţi şi
cumpăraţi Pass-ul. Dacă trenurile necesită
rezervarea locului, vă rugăm să le rezervaţi
din timp.

Creat˛i-vǎ 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!

