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We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in deze 
gids correct en actueel is. Het kan echter gebeuren dat deze informatie zonder 
voorafgaande kennisgeving wordt gewijzigd, zodat geen garantie kan worden 
gegeven over de juistheid of volledigheid van alle gegevens.
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Schrijf je eigen verhaa l

Tip: Download onze gratis Rail Planner App om 
je te helpen met het plannen van je reis! Het heeft 
een reisplanner die offl  ine werkt, een optie om 
zitplaatsreserveringen te maken voor bepaalde 
hogesnelheids,- en internationale treinen, alle informatie 
over voordelen die je met de Pass kunt krijgen, en veel 
meer. Het is de perfecte metgezel voor je reis!
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Snelstartgids

Als je gebruik maakt van een Flexi Pass, markeer dan de 
datum waarop je gaat reizen op de Travel Calendar voor het 
begin van je trip.

Voordat je een trip begint vul je de reisgegevens in de 
Travel Diary.

Gebruik altijd een 
niet-uitwisbare pen om de 
informatie in te vullen.

Houd je ID of paspoort bij de 
hand. Een treinconducteur 
kan dit samen met de Pass in 
willen zien.

Klaar met reizen?

Stuur ons dan je Interrail Pass en krijg daarvoor een 
cadeautje terug!
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Pass geldigheid 

Interrail Passes kunnen worden ingedeeld naar de landen waar ze 
geldig zijn (ook wel de ‘’Passdekking’’ genoemd), en naar de soort en 
duur van de geldigheid. Als je een reis wilt maken die niet volledig 
gedekt is door de geldigheid van je Interrail Pass, moet je voor het 
gedeelte waarvoor hij niet geldig is het normale tarief betalen.

Je kunt reizen vanaf 00:00 uur op de eerste dag van geldigheid, en 
de laatste reis moet afgerond zijn voor middernacht (24:00) op de 
laatste dag van geldigheid. Ook de reisdagen voor de Flexi Passes 
lopen van middernacht tot middernacht.

Flexi Pass
De Flexi Pass is geldig op een bepaald aantal dagen binnen de 
geldigheidsperiode. Deze dagen worden ook wel “reisdagen” 
genoemd. Je beslist zelf welke dagen reisdagen zijn door ze in te 
vullen op de Travel Calendar. Voor meer informatie over reisdagen 
en de Travel Calendar, zie pagina 8.

Continuous Pass
Een Continuous Pass kun je zolang hij geldig is zo vaak gebruiken 
als je wilt. De precieze begin- en einddata van de geldigheid vind je 
links bovenaan op je ticket dat in de Pass Cover zit vastgeniet.

1e en 2e klas
Met een Interrail Pass kun je reizen in de klas die op het ticket 
gedrukt staat. Passen voor de 1e klas zijn ook geldig in de 2e klas. 
Met een Pass voor de 2e klas mag je niet eersteklas reizen. Houders 
van een 1e klas Pass die in de 2e klas reizen kunnen hier geen 
vergoeding voor krijgen.

Pass types

Global Pass
De Global Pass is geldig bij alle maatschappijen die zijn aangesloten 
bij Interrail. Met deze Pass mag je ook reizen van en naar het land 
waar je woont. Zie pagina 9 voor meer informatie over het reizen in 
je woonland.

One Country Pass
One Country Passes zijn geldig voor treinreizen binnen één land (of 
in sommige gevallen een groep van landen). Zie pagina 5 voor de 
spoorwegmaatschappij(en) die horen bij het land waarin je Interrail 
Pass geldig is. De One Country Passes voor Italië en Spanje zijn ook 
verkrijgbaar als Premium Passes, waarbij zitplaatsreserveringen 
inbegrepen zijn. De Interrail Greek Islands Pass is geldig op 
veerboten van de Attica Group en Anek Lines in de Adriatische Zee 
en Kreta routes. Hiervoor zijn speciale voorwaarden van toepassing.



België SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*
Bosnië en Herzegovina  ŽFBH + ŽRS
Bulgarije  BDŽ
Denemarken DSB + NT + Arriva
Duitsland DB + Thalys*
Finland VR
Frankrijk (incl. Monaco) SNCF + Thalys* + Eurostar*
Griekenland TRAINOSE + Attica Group 
Groot-Brittannië ATOC + Eurostar*
Hongarije MÁV-START + GySEV
Ierland IÉ + NIR
Italië Trenitalia
Kroatië HŽ
Litouwen LG
Luxemburg CFL
Macedonië MZ-T
Montenegro ŽPCG
Nederland NS + Thalys*
Noorwegen NSB
Oostenrijk (incl. Liechtenstein) ÖBB + Westbahn
Polen PKP
Portugal CP
Roemenië CFR
Servië SV
Slovenië SŽ
Slowakije ZSSK
Spanje RENFE
Tsjechië ČD + RegioJet + 
 LeoExpress
Turkije TCDD
Zweden SJ
Zwitserland SBB/CFF/FFS 
 + BLS

5
5

Passdekking

Deelnemende Maatschappijen
In onderstaande lijst vind je alle maatschappijen die deelnemen aan 
Interrail. Je Interrail Pass is ook geldig bij verschillende particuliere 
spoorwegmaatschappijen. Een volledige lijst van deelnemende 
maatschappijen vind je in de Rail Planner App.

*  je Pass moet geldig zijn in zowel het land van vertrek als het land van aankomst

Landen waar de 
Interrail Global Pass 
geldig is



Hoe gebruik ik mijn Interrail Pass
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Wat is er allemaal bij mijn Interrail Pass inbegrepen?

Je Interrail Pass bestaat uit een Pass Cover met daarin een ticket. 
Haal deze twee documenten nooit los van elkaar, want het ene is 
niet geldig zonder het andere. Meer informatie over wat de Pass 
Cover precies is, lees je op de volgende pagina.

BELANGRIJK: Haal de twee documenten onder geen 
enkele omstandigheid van elkaar af, omdat de een niet 
geldig is zonder de ander.

Het eerste wat je moet doen als je je Interrail Pass hebt ontvangen, 
is je persoonlijke gegevens zorgvuldig controleren. Let wel: een 
Interrail Pass is strikt persoonlijk en mag alleen worden gebruikt 
door de persoon wiens naam op het ticket gedrukt staat. De Pass is 
niet overdraagbaar. 
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Aanvullende vereiste reisdocumenten

Naast je Interrail Pass heb je natuurlijk ook een geldig paspoort 
of wettelijk gelijkwaardig identiteitsbewijs nodig terwijl je reist. 
Een ticket controleur kan hiernaar vragen als ze je Interrail Pass 
controleren, dus houdt het bij je. Zonder paspoort of ander 
identiteitsbewijs met foto (geen kopie) is je Interrail Pass niet geldig. 

Zorg ervoor dat de naam en het nummer van je paspoort/
identiteitsbewijs op je Pass overeenkomen met het identiteitsbewijs 
dat je meeneemt op reis, omdat de ticket controleur deze met elkaar 
kan vergelijken. Als er een fout in de gegevens staat, kun je contact 
opnemen met het verkooppunt voor een vervangend exemplaar.

We raden je tevens sterk aan om een reisverzekering af te sluiten; 
deze is niet bij je Pass inbegrepen. Verloren of gestolen Passes 
kunnen niet worden vervangen.

Pass Cover

Je ticket zit vastgeniet in de Interrail Pass Cover. Deze beschermt 
je ticket en bevat de Travel Diary, een essentieel onderdeel van 
het reizen met Interrail. Onder je ticket is wat ruimte waar je je 
contactgegevens kunt invullen; deze gebruiken we uitsluitend 
om je een cadeautje te sturen (en, als je wilt, je Pass Cover terug te 
sturen), in ruil voor het ons toezenden van je Pass Cover. Houd er 
rekening mee dat het in drukke tijden een paar maanden kan duren 
voordat je je Pass Cover en cadeautje teruggestuurd krijgt. 
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Travel Diary

De Travel Diary is essentieel voor de Interrail-ervaring, omdat het 
je helpt om je reis bij te houden, en het helpt om de Europese 
spoorwegmaatschappijen te motiveren om deel te blijven nemen aan 
Interrail. Daarom moet je voordat je vertrekt de gegevens van elke 
etappe van je reis invullen; je Interrail Pass is niet geldig als je reis niet 
genoteerd staat in de Travel Diary. Etappes die je afl egt waarvoor je je 
Interrail Pass niet gebruikt, hoeven niet te worden ingevuld.

1    Date/Time: Hier moeten de dag, maand en vertrektijd worden 
ingevuld.

2    From/To: Het begin- en eindstation van je reis. We raden je aan 
de namen van de stations in de lokale taal in te vullen. 

3    Train/Bus/Boat: Geef aan hoe je reist.
4    Control area: Hier kan de ticket controleur bij controle van je 

Pass een stempel zetten.

Travel Calendar

Als je met een Flexi Pass reist, mag je op een bepaald aantal dagen 
tijdens de algehele geldigheidsperiode reizen. Op een reisdag 
mag je zo veel en zo vaak als je wilt reizen, maar controleer wel van 
tevoren of er een zitplaatsreservering nodig is voor de trein(en), 
bus(sen) en/of veerboot/-boten waarmee je wilt reizen. 

De Travel Calendar op je ticket dient te worden gebruikt om vast te 
leggen wat je reisdagen zijn. Dit is belangrijk, want de Flexi Pass is 
niet geldig als je reist op een dag die niet op de Travel Calendar is 
ingevuld.

Op je Travel Calendar staat een vakje voor de dag en maand voor 
elke reisdag. Deze moeten ingevuld worden met twee cijfers (7 mei 
is bijvoorbeeld 07/05) en in de juiste volgorde. We raden je aan niet 
al je reisdagen in één keer in te vullen, zelfs als je al zeker bent van 

Reisdag in de Travel Calendar

1 2 3 4
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je planning. Anders verlies je alle fl exibiliteit. Vul simpelweg aan het 
begin van elke reisdag de datum in.

Als een reisdag eenmaal is genoteerd op de Travel Calendar, kan 
deze niet meer veranderd worden. Als je dat wel doet, kan dat 
als fraude worden gezien. Daarom is het ook niet toegestaan 
om de data met potlood in te vullen - je moet blauwe of zwarte 
onuitwisbare inkt gebruiken. Als je je vergist, moet je de correcte 
datum in een nieuw vakje zetten en verlies je dus een reisdag.

Reizen in je woonland

Je woonland is het land waarin je woont of waarvoor je burgerschap 
hebt. Deze staat vermeld in de rechterbovenhoek van je ticket. Een 
Interrail Pass kan over het algemeen niet worden gebruikt voor 
reizen in dit land, maar met de Interrail Global Pass mag je twee 
reizen in je woonland maken, mits dit land meedoet bij Interrail*. 

Deze twee reizen worden aangeduid als je uitgaande reis en je 
ingaande reis.

•  De uitgaande reis kan worden gebruikt om te reizen van een 
locatie in je woonland naar de grens, een vliegveld of een haven. 

•  De ingaande reis kan worden gebruikt om te reizen van de 
grens, een vliegveld of een haven naar een bestemming in je 
woonland.

Je mag met meer dan één trein reizen, maar dit moet wel op 
dezelfde dag gebeuren.

Wat je moet doen als je wilt reizen in eigen land

Stap 1 Vul de data van je uitgaande/ingaande reis in op je Pass 
Cover
Noteer voordat je instapt de datum van je uitgaande reis in het 

daarvoor bedoelde vakje van 
de Travel Diary. Doe hetzelfde 
voor je ingaande reis. Als je geen 

gebruikmaakt van deze reizen, kun je deze ruimte open laten.

Stap 2 Vul de gegevens van je reis in
Net als bij alle reizen die je maakt, moet 
je in je Travel Diary de reisgegevens 
invullen van je uitgaande reis en die van 
je ingaande reis.

Stap 3 Flexi Pass? Noteer de datum 
op je ticket
Als je een Flexi Pass hebt, moet je 
een reisdag gebruiken en moet 
deze worden genoteerd op je Travel 
Calendar.

*  alle landen in de lijst op pagina 5 van deze gids worden 

beschouwd deel te nemen bij Interrail

1 5     1 1
0 6     1 2

3

1

2
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Bespaar reisdagen wanneer je met een nachttrein reist

Als je ‘s nachts reist met een Flexi Pass en je verandert niet van trein na 
middernacht, dan hoef je maar een reisdag te gebruiken: de dag van 
vertrek. Let op dat beide dagen, de dag van vertrek en van aankomst, 
binnen de algehele geldigheidsduur van je Pass moeten zijn.

Als je bijvoorbeeld in Boedapest op de trein stapt die op 11 
augustus om 18:10 uur vertrekt en de volgende ochtend om 02:15 
uur op zijn bestemming aankomt, hoef je alleen 11 augustus op je 
Travel Calendar in te vullen. 

Deze regel geldt ook voor je uitgaande en ingaande reis, maar zorg 
er wel voor dat beide dagen binnen de algehele geldigheidsduur 
van je Pass vallen. De dag die op de Travel Calendar moet worden 
ingevuld (de vertrekdag) moet ook worden genoteerd in de velden 
voor de uitgaande of ingaande reis (waar van toepassing). 

Stel, je wilt je Interrail-reis beginnen met een nachttrein uit 
Düsseldorf, Duitsland (je woonland) naar Wenen op 2 juli, met 
een vertrektijd van 20:54 uur en een verwachte aankomsttijd van 
08:11 uur op 3 juli. In dit geval noteer je 2 juli op je Travel Calendar, 
alsmede in het veld voor de uitgaande reis, zolang 3 juli ook binnen 
de algehele geldigheidsduur van de Pass valt. 

Overnachtse Veerbootreizen
Als je ‘s nachts met de veerboot reist, hoef je maar één reisdag 
te gebruiken. Je kunt daarvoor de dag van vertrek of de dag van 
aankomst op je Travel Calendar invullen. Je mag zelf kiezen welke. 

Kopiëren en vervangen van de Interrail Pass

Een Interrail Pass kan alleen vervangen worden als er onjuiste 
informatie op staat door een fout van het verkooppunt waar je 
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de Pass hebt gekocht. Dit kan alleen gedaan worden op datzelfde 
verkooppunt. Beschadigde, verloren of gestolen Passes kunnen 
niet worden vervangen. Tickets die zijn gekocht ter vervanging van 
verloren of gestolen Passes kunnen ook niet worden vergoed.

Verkeerd gebruik van de Interrail Pass

Als je niet voldoet aan één of meer van de gebruiksregels zoals 
omschreven in deze Passgids, is je Pass mogelijk niet geldig om 
mee te reizen. Als je reist met een ongeldige Interrail Pass moet 
je het volledige tarief betalen plus een boete van maximaal 200 
euro, afhankelijk van de regels van de betreff ende spoorweg- of 
veerbootmaatschappij.

Daarnaast mag spoorweg- of ferrypersoneel een Pass innemen:

• die vervalst of een kopie is
•  die wordt gebruikt door iemand anders dan degene aan wie hij 

is verstrekt
• waarop de datum op het ticket gewijzigd is
• die wordt gebruikt buiten de geldigheidsperiode
•  die wordt gebruikt zonder paspoort of ander erkend 

identiteitsbewijs met foto (geen kopie)

In alle bovenstaande gevallen wordt de Pass-houder geacht een 
poging tot fraude te hebben gedaan tegen zowel Eurail Group G.I.E. 
als de vervoersmaatschappij waarmee wordt gereisd. Dit wordt aan 
de nationale autoriteiten gemeld, die over een passende straf zullen 
beslissen. Ingenomen Interrail Passes worden onder geen enkele 
omstandigheid geretourneerd of vervangen.

Voor meer informatie over de Interrail Pass Conditions of Use, ga 
naar: eurailgroup.org/interrailcou.
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Zitplaatsreserveringen

Hoewel Interrail geaccepteerd wordt in de meeste treinen in 
Europa, moet je in sommige gevallen van tevoren reserveren, tegen 
betaling van een aanvullend bedrag dat niet wordt gedekt door 
je Pass (tenzij je een Premium Pass hebt). Dankzij deze reservering 
heb je gegarandeerd een zitplaats (of bed) en kun je mogelijk 
gebruikmaken van aanvullende diensten, zoals een hapje en 
drankje of gratis WiFi, voor een nog plezierigere en comfortabelere 
reis.

Treindiensten waarvoor reserveren verplicht is, zijn onder meer:

•  Zitplaatsen voor de meeste hogesnelheidstreinen (zoals 
SNCF TGV, Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, 
Eurostar) 

• Slaapplekken in nachttreinen, zoals een couchette of bed
• Panoramische wagons in sommige toeristische treinen

Voor veerboten moeten Interrail Pass-houders het volgende van 
tevoren betalen/boeken:

• Gebruik van hutten, bedden en slaapstoelen*
•  Seizoenstoeslag van juni tot september op de lijnen van de 

Attica Group (Superfast Ferries en Blue Star Ferries)* 
• Havenbelasting*
• Gebruik van bepaalde boten
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*  met uitzondering van de Greek Islands Pass, waar 4-beds cabines (1e klass Pass) 

of slaapzalen/vliegtuig type stoelen (2e klass Pass) zijn inbegrepen zonder extra 

kosten of supplement

Er kan veel vraag zijn naar zitplaatsen waarvoor gereserveerd moet 
worden, vooral tijdens het zomer hoogseizoen (juli/augustus), 
dus het is aan te raden om ruim van tevoren te reserveren. Voor 
hogesnelheidstreinen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland heb je 
meestal geen reservering nodig.

De reisplanner in de Rail Planner App zal je laten zien wanneer een 
zitplaatsreservering verplicht is. Reserveringen kun je maken op 
treinstations, bij een uitgiftekantoor voor treinpassen of online. 
Reserveringen voor Italië en Frankrijk en voor sommige internationale 
treinen (waaronder Eurostar en Thalys) kunnen ook via de Rail Planner 
App worden geboekt. Ga voor meer informatie over reserveringen en 
hoe je deze moet boeken naar eurailgroup.org/reservations.

Tip: In de Rail Planner App kun je de ‘’No 
reservation needed’’ optie gebruiken bij het 
plannen van je reis. De mogelijkheid bestaat 
dan dat je langer onderweg bent en vaker moet 
overstappen, maar je hoeft geen extra kosten te betalen 
voor een zitplaatsreservering.
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Voordelen en kortingen

Met je Interrail Pass heb je niet alleen toegang tot het Europese 
spoorwegnetwerk, maar ook tot een reeks extra voordelen in heel 
Europa, waardoor je reis nog plezieriger wordt. Interrail Pass-
houders hebben recht op kortingen op stadskaarten op populaire 
bestemmingen, rondvaarten, hotel- en hostelaccommodatie, 
museumtickets, ander openbaar vervoer, en nog veel meer!

Wat betreft de voordelen van je Interrail Pass wordt onderscheid 
gemaakt tussen gratis voordelen en voordelen met korting:

Gratis voordelen

Dit zijn voordelen waarmee je gratis gebruik kunt maken van 
de diensten van een bedrijf, waaronder gratis vervoer met de 
deelnemende spoorwegmaatschappijen en veerboten. Gebruikers 
van een Flexi Pass mogen alleen op de dagen genoteerd op de 
Travel Calendar gebruikmaken van gratis voordelen. In het geval 
van gratis vervoer met een internationale veerbootmaatschappij 
moet de Pass geldig zijn in het land van vertrek en in het land van 
aankomst. 
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Voordelen met korting

Dit zijn voordelen waarmee je korting krijgt op bepaalde diensten 
of producten. Gebruikers van de Flexi Pass mogen op alle dagen 
binnen de algehele geldigheidsduur gebruikmaken van voordelen 
met korting, zelfs als alle reisdagen al zijn opgebruikt. Voor 
internationale veerbootmaatschappijen hoeft de Pass alleen geldig 
te zijn in het land van vertrek óf het land van aankomst. 

Tip: In het gedeelte Pass Benefi ts van de Interrail 
Rail Planner App vind je een lijst met voordelen per 
land. Als je voor een voordeel vooraf moet boeken, 
staat ook beschreven hoe je dat moet doen.

De meeste voordelen kun je regelen op locatie, maar voor sommige 
moet vooraf gereserveerd worden, met name bij internationale 
scheepvaartmaatschappijen. We raden aan om te controleren of het 
voordeel nog steeds geldig is voordat je iets koopt of boekt, omdat 
voordelen zonder voorafgaande kennisgeving veranderd kunnen 
worden. De voordelen kunnen alleen worden gebruikt als je Interrail 
Pass geldig is in het betreff ende land en op vertoon van je Interrail 
Pass.



Interrail Voordelen
Bespaar op meer dan alleen reizen met onze vertrouwde voordeel-
partners. Krijg toegang tot een breed aanbod aan gratis en 
afgeprijsde voordelen met je Interrail Pass, en ervaar het beste van 
Europa voor de meest aantrekkelijke prijzen. Download onze gratis 
Rail Planner App of kijk op benefitsportal.eurailgroup.org om 
voordelen voor jouw reis te vinden.

Prachtige routes!
Tot 50% korting, of enkel 

een reservering nodig

Veerdiensten
20-50% korting door 

heel Europa

City Cards
10-50% korting op city 

cards, bijv. voor Boedapest, 
Frankfurt, Wenen, York en 

nog veel meer

Tours en
bezienswaardigheden

Tot 50% korting op 
bezienswaardigheden, musea 

en tours

Accommodatie
10-20% korting bij 

hotels en hostels door 
heel Europa

Eten en drinken
10% korting bij Hard 
Rock Cafe’s in Europa
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Download de
Rail Planner App

Reisplanner

Alle Passvoordeel informatie

E-ticket reserveringen

Reisinformatie

Te downloaden op:

E-ticket reserveringen
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Werkt
Off line

Gratis

Rail Planner App
Gratis, offl  ine, handig.

De Rail Planner App is je ideale reisgenoot, 

met een reisplanner die volledige toegang 

geeft tot Europese dienstregelingen. Het 

mooiste is dat hij ook offl  ine werkt, dus je 

kunt je volgende reis ook plannen als je geen 

internetverbinding hebt!
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Dee l je Interr ail-verhaa l online en inspiree r anderen!
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