
Lataa Interrail 
Rail Planner App
Se on ilmainen ja toimii 
offline-tilassa!

Luo oma
tarinasi

Interrail
Opas

Selaa tätä 

opasta, jotta saat 

kortistasi vielä 

enemmän irti



Sisältö
Interrail Pass -kortin voimassaolo

Interrail Pass -kortin käyttö

Paikanvaraukset

Kortilla saatavat edut

Tätä opasta laadittaessa on pyritty varmistamaan, että sen tiedot ovat oikeita ja 

ajantasaisia. Muutokset ovat kuitenkin mahdollisia ilman ennakkoilmoitusta, joten 

emme voi taata tietojen oikeellisuutta.
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Luo oma tarinasi

Vinkki: Lataa ilmainen Rail Planner App -sovellus 
ja käytä sitä apunasi matkasi suunnittelussa. 
Sovelluksessa on offl  ine-tilassa toimiva 
matkasuunnittelija, toiminto, jolla voit tehdä 
paikanvarauksen tiettyihin suurnopeusjuniin ja kansainvälisiin 
juniin, kaikki tiedot Interrail Pass -kortin käyttäjille tarjotuista 
eduista ja paljon muuta. Se on täydellinen kumppani matkallesi! 
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Ohjeet pähkinänkuoressa

Jos käytät Flexi Pass -korttia, merkitse matkustuspäivä 
matkakalenteriin (Travel Calendar) ennen matkan 
aloittamista.

Lisää matkan tiedot matkapäiväkirjaan (Travel Diary)
ennen matkan aloittamista.

Täytä tiedot aina pysyvällä 
musteella.

Pidä henkilöllisyystodistuksesi 
tai passisi lähettyvillä, sillä 
lipuntarkastajat voivat haluta 
tarkastaa ne lipuntarkastuksen 
yhteydessä.

Onko matkasi lopussa?

Lähetä Interrail Pass -lippusi meille, niin saat kiitokseksi 
lahjan!
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Interrail Pass -kortin voimassaolo

Interrail Pass -kortit luokitellaan toisaalta sen mukaan, kuinka 
monessa maassa ne ovat voimassa (kortin kattavuus), ja toisaalta 
voimassaolon keston ja tyypin mukaan. Jos matkassasi on osuuksia, 
joita korttisi ei kata, sinun pitää maksaa kyseisistä osuuksista 
normaali matkalipun hinta.

Matka voi alkaa klo 00.00:n jälkeen korttiin merkittynä 
ensimmäisenä voimassaolopäivänä, ja sen on päätyttävä klo 24:ään 
mennessä viimeisenä voimassaolopäivänä. Myös Flexi Pass 
-korteissa matkustuspäivät lasketaan keskiyöstä keskiyöhön.

Flexi Pass -kortti
Flexi Pass -kortilla voi matkustaa tietyn määrän päiviä kortin 
voimassaoloaikana. Näitä päiviä kutsutaan “matkapäiviksi”. Voit 
valita matkapäivät merkitsemällä ne lippusi Travel Calendar -osaan. 
Löydät lisätietoa matkapäivistä ja Travel Calendar -osan käytöstä 
sivulta 8.

Continuous Pass -kortti
Continuous Pass -korttia voit käyttää niin usein kuin haluat 
kortin koko voimassaolon ajan. Näet korttisi tarkan alkamis- ja 
päättymispäivän lippukanteen kiinnitetyn lipun vasemmasta 
yläkulmasta.

1. ja 2. luokka
Interrail Pass -kortti kelpaa siihen merkityssä luokassa. 1. luokan 
kortit kelpaavat myös 2. luokan vaunuissa. 2. luokan kortit eivät 
kelpaa 1. luokan vaunuissa. 1. luokan kortilla matkustava ei saa 
takaisinmaksua matkustaessaan 2. luokassa.

Interrail Pass -korttien tyypit

Global Pass -kortti
Global Pass on voimassa kaikissa Interrail-ohjelmaan osallistuvissa 
yhtiöissä. Voit myös käyttää sitä menomatkaan asuinmaastasi 
tai paluumatkaan maahasi. Sivulta 9 löydät lisätietoa omassa 
asuinmaassasi matkustamisesta.

One Country Pass -kortti
Maakohtaiset One Country Pass -kortit kelpaavat matkustamiseen 
vain yhdessä maassa (tai tietyissä tapauksissa maaryhmissä). Sivulta 
5 näet, mitkä rautatieyhtiöt toimivat Interrail Pass -korttisi maassa. 
One Country Pass -kortit Italiaan ja Espanjaan ovat saatavana myös 
Premium Pass -kortteina, jotka sisältävät istumapaikan varauksia. 
Interrail Greek Islands Pass -kortti kelpaa Attica Groupin ja Anek 
Lines in laivoissa Adrianmeren ja Kreetan reiteillä erityisehdoin.



Alankomaat NS + Thalys*
Belgia SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*
Bosnia-Herzegovina ŽFBH + ŽRS
Bulgaria BDŽ
Espanja RENFE
Irlanti IÉ + NIR
Iso-Britannia ATOC + Eurostar*
Italia Trenitalia
Itävalta (mukaan 
lukien Liechtenstein) ÖBB + Westbahn
Kreikka TRAINOSE + Attica Group 
Kroatia HŽ
Liettua LG
Luxemburg CFL
Makedonia MZ-T
Montenegro ŽPCG
Norja NSB
Portugali CP
Puola PKP
Ranska (mukaan 
lukien Monaco) SNCF + Thalys* + Eurostar*
Romania CFR
Ruotsi SJ
Saksa DB + Thalys*
Serbia SV
Slovakia ZSSK
Slovenia SŽ
Suomi VR
Sveitsi SBB/CFF/FFS + BLS
Tanska DSB + NT + Arriva
Tsekki ČD + RegioJet + 
 LeoExpress
Turkki TCDD
Unkari MÁV-START  + 
 GySEV

5
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Interrail Pass -kortin kattavuus

Osallistuvat yhtiöt
Alla on lueteltu Interrail-ohjelmaan osallistuvat yhtiö. Interrail Pass 
kelpaa myös monien yksityisten rautatieyhtiöiden linjoilla. Löydät 
kaikki ohjelmaan osallistuvat yhtiöt Rail Planner App -sovelluksesta.

* Korttisi pitää olla voimassa sekä lähtö- että saapumismaassa.

Maat, joissa Interrail 
Global Pass on 
voimassa



Interrail Pass -kortin käyttö
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Mitä Interrail Pass -korttiin sisältyy?

Interrail Pass -kortti muodostuu Pass Cover -lippukannesta, jonka 
sisään on kiinnitetty lippu. On tärkeää, että lippukantta ja lippua ei 
missään vaiheessa irroteta toisistaan, koska ne ovat voimassa vain 
yhdessä. Löydät lisätietoa lippukannesta seuraavalta sivulta.

TÄRKEÄÄ: Älä irroita lippukantta ja lippua missään 
vaiheessa toisistaan, koska ne ovat voimassa vain yhdessä.

Kun saat Interrail-lippusi, tarkasta heti huolellisesti, että 
henkilötietosi on merkitty siihen oikein. Huomaa, että Interrail Pass 
on ehdottoman henkilökohtainen ja sillä saa matkustaa vain se 
henkilö, jonka nimi on tulostettu lippuun. 
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Muut tarvittavat matkustusasiakirjat

Interrail Pass -korttisi lisäksi tarvitset matkustaessasi tietysti 
voimassa olevan passin tai muun virallisen henkilöllisyysasiakirjan. 
Lipuntarkastajat voivat Interrail Pass -korttia tarkastaessaan pyytää 
asiakirjoja nähtäväksi, joten pidä ne aina käden ulottuvilla. Interrail 
Pass -kortti ei kelpaa ilman passia tai muuta valokuvalla varustettua 
henkilöllisyysasiakirjaa (valokopioita ei hyväksytä).

Varmista, että nimesi ja passin numero/henkilötunnus on merkitty 
lippuun samalla tavalla kuin henkilöllisyysasiakirjaan, jonka otat 
matkalle mukaan, sillä lipuntarkastaja tarkastaa kummatkin. Jos lipussasi 
on virheitä, vie se takaisin ostopaikkaan uuden lipun saamiseksi.

Suosittelemme myös matkavakuutuksen ottamista, sillä kortti ei 
sisällä vakuutusta. Huomaa, että kadonneita tai varastettuja kortteja 
ei korvata uudella.

Pass Cover -lippukannet

Lippusi on nidottu kiinni Interrail Pass Cover -lippukanteen. 
Lippukansi suojelee lippuasi ja sisältää matkapäiväkirjan (Travel 
Diary), joka on olennainen osa Interrail-matkaa. Lipun alareunassa 
on tyhjää tilaa, johon sinun tulee täyttää yhteystietosi. Käytämme 
yhteystietojasi ainoastaan lähettääksemme sinulle lahjan (ja 
palauttaaksemme lippukannet, jos toivot sitä) kiitokseksi siitä, 
että lähetit meille lippukannet. Varaudu siihen, että vilkkaan 
matkustuskauden aikana lippukansien käsittely ja lahjasi 
lähettäminen voi kestää useamman kuukauden.
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Travel Diary

Travel Diary, eli matkapäiväkirja, on olennainen osa Interrail-
kokemusta, koska voit pitää henkilökohtaista päiväkirjaa matkastasi 
ja koska se motivoi Euroopan rautatieyhtiöitä osallistumaan 
jatkossakin Interrail-ohjelmaan. Sen vuoksi matkapäiväkirjaan 
on kirjoitettava jokaisen yksittäisen matkan tiedot ennen lähtöä. 
Interrail Pass -kortti ei kelpaa matkustamiseen, jos kyseinen 
matkaosuus ei ole merkitty matkapäiväkirjaan. Matkaosuuksia, joilla 
Interrail Pass -korttia ei käytetä, ei tarvitse merkitä.

1    Date/Time: Kirjoita tähän päivä, kuukausi ja lähtöaika.
2    From/To: Matkan lähtöasema ja määränpääasema. Asemien 

nimet tulisi kirjoittaa kyseisen maan kielellä. 
3    Train/Bus/Boat: Merkitse tähän väline, jolla matkustat.
4    Control area: Lipuntarkastaja voi leimata tämän kohdan korttia 

tarkastaessaan.

Travel Calendar

Flexi Pass -kortilla matkustavat voivat käyttää tietyn määrän 
matkapäiviä kortin voimassaoloaikana. Voit matkustaa matkapäivän 
aikana niin paljon ja niin usein kuin haluat, mutta varmista ennen 
matkaa, vaaditaanko käyttämiisi juniin, busseihin ja/tai laivoihin 
istumapaikan varausta. Merkitse matkapäivät lippusi Travel Calendar 
-osaan. On hyvin tärkeää, että merkitset matkapäivät huolellisesti, 
sillä jos matkustat päivänä, jota et ole merkinnyt Travel Calendar 
-osaan, Flexi Pass -kortti ei kelpaa lipuksi.

Travel Calendar -osassa on kentät päivälle ja kuukaudelle jokaista 
matkustuspäivää kohti. Päivämäärät on merkittävä kahdella 
numerolla (esimerkiksi 7. toukokuuta merkitään 07/05) ja 
järjestyksessä. Suosittelemme, että et merkitse kaikkia matkapäiviä 
heti yhdellä kertaa, vaikka sinulla olisi valmis matkasuunnitelma 

Matkapäiväesimerkki matkapäiväkalenterissa

1 2 3 4
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mielessä, sillä silloin sinulla ei olisi enää mahdollisuutta muuttaa 
suunnitelmiasi. Merkitse päivämäärä ennen jokaisen matkapäiväsi 
ensimmäistä matkaa.

Jo Travel Calendar -osaan merkittyä päivämäärää ei saa enää 
muuttaa. Se voidaan katsoa petoksen yritykseksi. Tästä syystä 
päivämäärää ei myöskään saa merkitä lyijykynällä, vaan siihen 
on käytettävä kynää, jossa on sininen tai musta pysyvä muste. 
Jos olet kirjoittanut väärän päivämäärän, sinun pitää merkitä 
oikea päivämäärä seuraavaan kenttään, ja menetät siis yhden 
matkapäivän.

Omassa asuinmaassa matkustaminen

Omalla asuinmaalla tarkoitetaan maata, jossa asut ja/tai jonka 
kansalainen olet. Asuinmaa on tulostettu lippusi oikeaan 
yläkulmaan. Interrail Pass -korttia ei yleensä voi käyttää omassa 
asuinmaassa matkustamiseen, mutta Interrail Global Pass -kortilla 
voit tehdä kaksi matkaa omassa asuinmaassasi, sillä edellytyksellä, 
että asuinmaa on Interrail-ohjelmaan osallistuva maa*.

Näiden matkojen tulee olla menomatkasi ja paluumatkasi.

•  Menomatka on matka oman asuinmaasi mistä tahansa paikasta 
rajalle tai lentokentälle tai satamaan. 

•  Paluumatka on matka oman asuinmaasi rajalta tai lentokentältä 
tai satamasta takaisin määränpäähäsi.

Voit käyttää näihin matkoihin useampaa kuin yhtä junaa, mutta 
matkat pitää tehdä samana päivänä.

Mitä minun tulee tehdä matkustaessani omassa 
asuinmaassani?

Askel 1 Täytä Pass Cover -lippukansiin meno-/paluumatkan 
päivämäärä

Ennen junaan nousemista sinun pitää 
kirjoittaa menomatkan päivämäärä 
matkapäiväkirjan vastaavaan 

kenttään. Tee sama paluumatkasi osalta. Jos et käytä näitä matkoja, 
voit jättää kentät tyhjiksi.

Askel 2 Täytä matkatiedot
Merkitse meno- ja paluumatkojen 
kaikki junat matkapäiväkirjaan aivan 
kuten muistakin matkoista.

Askel 3 Onko korttisi Flexi Pass? 
Merkitse päivämäärä lippuusi
Jos korttisi on Flexi Pass, sinun pitää 
käyttää yksi matkapäivä lipustasi ja 
merkitä kyseinen päivämäärä lippusi 
Travel Calendar -kohtaan.

*  Kaikkien tämän oppaan sivulla 5 lueteltujen maiden katsotaan 

osallistuvaan Interrail-ohjelmaan.

1 5     1 1
0 6     1 2

3

1

2
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Matkapäivän säästäminen yömatkoilla

Jos käytät Flexi Pass -korttia yömatkalla etkä vaihda junaa keskiyön 
jälkeen, sinun tarvitsee käyttää vain yksi matkapäivä eli lähtöpäivä. 
Huomaa, että sekä lähtö- että saapumispäivän pitää sisältyä korttisi 
voimassaoloaikaan.

Jos esimerkiksi nouset yöjunaan, joka lähtee 11.8. klo 18.10 ja saapuu 
perille seuraavana aamuna klo 02.15, sinun tarvitsee merkitä Travel 
Calendar -kohtaan vain päivämäärä 11.8. Sinun tarvitsee merkitä 
seuraava päivä matkapäiväksi ainoastaan siinä tapauksessa, että 
vaihdat toiseen junaan keskiyön jälkeen.

Tätä poikkeusta sovelletaan myös meno- ja paluumatkaan kotimaassasi, 
mutta kummankin päivän pitää olla kortin voimassaoloajan sisällä. 
Päivä, joka on merkittävä Travel Calendar -kohtaan (lähtöpäivä) tulee 
merkitä myös meno-/paluumatkan kenttiin. 

Oletetaan, että asuinmaasi on Suomi ja haluat aloittaa Interrail-
matkasi esimerkiksi Oulusta. Matkustat Oulusta Helsingin 
lentoasemalle junalla, joka lähtee Oulusta 11.6. klo 21.16 ja saapuu 
Tikkurilaan 12.6. klo 05.40. Siitä jatkat vielä matkaa lähijunalla 
Helsingin lentoasemalle. Tässä tapauksessa päivämäärä 11.6. tulee 
merkitä Travel Calendar -kohtaan ja menomatkan kenttiin, ja 
päivämäärän 12.6. pitää olla kortin voimassaoloajan sisällä. 

Matkat yölaivalla
Kun matkustat yölaivalla, sinun tarvitsee käyttää vain yksi 
matkapäivä. Voit merkitä Travel Calendar -kohtaan joko lähtö- tai 
saapumispäivän sen mukaan, kumpi sopii sinulle paremmin.

Korvaavat Interrail-kortit

Interrail Pass -kortti korvataan uudella kortilla vain siinä tapauksessa, 
että siinä on vääriä tietoja sen lipunmyyntipisteen virheen 
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johdosta, josta ostit korttisi. Korvaava kortti on pyydettävä 
samasta lipunmyyntipisteestä, josta alkuperäinen kortti hankittiin. 
Vahingoittuneen, kadonneen tai varastetun kortin tilalle ei voi saada 
korvaavaa korttia. Kadonneen tai varastetun kortin tilalle ostettuja 
lippuja ei myöskään hyvitetä.

Interrail Pass -kortin väärinkäyttö

Jos yhtä tai useampaa tässä Interrail-oppaassa esitetyistä periaatteista 
ei noudateta, siitä voi seurata, että kortti ei kelpaa matkustamiseen. 
Jos matkustat Interrail Pass -kortilla, joka ei ole kelvollinen, sinulta 
peritään täyden lipun hinta ja enintään 200 euron rangaistusmaksu 
asianosaisesta rautatieyhtiöstä tai laivayhtiöstä riippuen.

Lisäksi rautatie- ja laivahenkilökunnalla on oikeus takavarikoida kortti:

• jos se on väärennös tai kopio
•  jos sitä käyttää joku muu kuin se henkilö, jonka nimi korttiin on 

tulostettu
• jos sen tietoja on muutettu
• jos sitä käytetään kortin voimassaoloajan ulkopuolella
•  jos sitä käytetään ilman passia tai muuta virallista, valokuvalla 

varustettua henkilöllisyystodistusta (valokopioita ei hyväksytä)

Edellä mainitut tapaukset voidaan katsoa petoksen yritykseksi 
sekä Eurail Group G.I.E:tä että kyseistä kuljetusyhtiötä kohtaan. 
Asiasta ilmoitetaan viranomaisille, jotka määräävät asiaankuuluvan 
rangaistuksen. Takavarikoituja Interrail Pass -kortteja ei palauteta tai 
korvata uusilla missään olosuhteissa.

Löydät lisätietoja kortin käyttöehdoista osoitteesta: 
eurailgroup.org/interrailcou.
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Paikanvaraukset

Vaikka Interrail-kortti hyväksytään useimmissa junissa Euroopassa, 
tiettyihin juniin vaaditaan etukäteisvaraus, joka ei sisälly kortin 
hintaan (paitsi jos korttisi on Premium Pass). Etukäteisvarauksella 
varmistat istumapaikan (tai makuupaikan). Varaukseen voi sisältyä 
myös lisäpalveluja, kuten vaunussa tarjoiltu ateria tai juoma tai 
ilmainen WiFi, jotka tekevät matkastasi entistä mukavamman.

Etukäteisvaraus vaaditaan seuraaviin kohteisiin (niihin kuitenkaan 
rajoittumatta):

•  Istumapaikka useimmissa suurnopeusjunissa (kuten SNCF TGV, 
Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar) 

•  Makuupaikat yöjunissa (esimerkiksi lepovaunupaikat ja 
vuodepaikat)

• Näköalavaunut joissakin maisemajunissa

Laivoissa Interrail Pass -kortilla matkustavilta vaaditaan seuraavat 
etukäteismaksut/-varaukset:

•  Hyttien, makuupaikkojen ja lepoasentoon kallistettavien 
istuimien käyttö*

•  Sesonkikohtaiset lisämaksut kesä–syyskuussa Attica Groupin 
laivalinjoilla (Superfast Ferries ja Blue Star Ferries)*

• Satamamaksut*
• Tietyillä laivoilla matkustus
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*  Poikkeuksena Greek Islands Pass -kortti, joka kattaa majoituksen neljän hengen 

hytissä (1. luokan kortti) tai makuusalissa / lentokonetyyppiset istuimet (2. luokan 

kortti) ilman lisämaksua.

Junat, joihin vaaditaan etukäteisvaraus, voivat olla hyvin täysiä 
erityisesti kesän sesonkiaikana (heinä- ja elokuussa), joten 
suosittelemme, että teet varauksesi hyvissä ajoin. Saksan, Itävallan ja 
Sveitsin suurnopeusjuniin ei yleensä vaadita varausta.

Jos haluat tietää, vaaditaanko junaasi paikanvaraus, voit tarkistaa 
sen myös Rail Planner App -sovelluksen matkasuunnitteluosiosta. 
Varaukset voi tehdä rautatieasemilla, junalippuja myyvissä 
matkatoimistoissa ja joidenkin rautatieyhtiöiden verkkokaupoissa. 
Varaukset Italian ja Ranskan juniin sekä joihinkin kansainvälisiin 
juniin (mukaan lukien Eurostar ja Thalys) voi tehdä myös Rail Planner 
App -sovelluksella. Löydät lisätietoa varauksista ja siitä, missä niitä 
voi tehdä, osoitteesta eurailgroup.org/reservations.

Vinkki: Voit käyttää matkan suunnittelussa 
apuna Rail Planner App -sovelluksen vaihtoehtoa 
“No reservation needed”. Huomaa, että sinulla 
voi silloin kulua pidempi aika matkustamiseen 
ja voit joutua vaihtamaan junaa useammin, mutta vältät 
varauksiin liittyvät lisämaksut.
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Kortilla saatavat edut

Sen lisäksi, että Interrail Pass tarjoaa sinulle pääsyn Euroopan 
junaverkkoon, se sisältää myös monipuolisen valikoiman 
lisäetuja, jotka tekevät matkastasi entistä upeamman. Interrail 
Pass -kortilla matkustavat saavat alennuksia suosittujen 
matkakohteiden kaupunkikorteista, venekiertoajeluista, hotelli- ja 
hostellimajoituksesta, museoiden sisäänpääsylipuista, julkisesta 
liikenteestä sekä monesta muusta!

Interrail Pass -kortilla saatavia etuja on kahdenlaisia: niitä, 
jotka oikeuttavat ilmaiseen palveluun ja niitä, jotka oikeuttavat 
alennukseen:

Ilmaiset palvelut

Näillä eduilla voit käyttää ilmaiseksi yhtiön palveluita, mukaan 
lukien ilmainen kuljetus ohjelmaan osallistuvien rautatie- ja 
laivayhtiöiden linjoilla. Flexi Pass -kortilla matkustavat voivat käyttää 
ilmaista kuljetusta vain Travel Calendar -osaan merkittyinä päivinä. 
Ilmainen kuljetus kansainvälisellä laivalinjalla edellyttää, että kortti 
on voimassa sekä lähtö- että saapumismaassa. 
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Alennukset

Alennukset ovat tietyistä palveluista tai tuotteista saatuja 
alennuksia. Flexi Pass -kortilla matkustavat voivat käyttää alennuksia 
minä tahansa päivänä korttinsa voimassaoloaikana, vaikka kaikki 
matkapäivät olisi jo käytetty. Kuljetus kansainvälisellä laivalinjalla 
alennetulla hinnalla edellyttää, että kortti on voimassa JOKO lähtö- 
tai saapumismaassa. 

Vinkki: Löydät luettelon alennuksista maittain 
esitettynä Interrail Rail Planner App -sovelluksen 
Pass Benefi ts -osiosta. Jos alennukseen vaaditaan 
varausta, luettelossa on myös varauksen 
tekemiseen tarvittavat yhteystiedot.

Useimmat alennukset voi saada paikan päällä, mutta joihinkin 
alennuksiin, erityisesti kansainvälisiin laivamatkoihin, vaaditaan 
etukäteen tehtyä varausta. Ennen lippujen ostamista tai varaamista 
on hyvä varmistaa, että kyseisten yhtiöiden myöntämät alennukset 
ovat edelleen voimassa, sillä etuihin voidaan tehdä muutoksia ilman 
ennakkoilmoitusta. Huomaa, että voit käyttää etuja hyväksi vain, 
jos Interrail Pass -korttisi on voimassa kyseisessä maassa, ja edun 
saamiseksi sinun on esitettävä korttisi.



Interrail kortilla saatavat edut
Luotettujen yhteistyökumppaniemme ansiosta voit säästää muussakin 
kuin matkustamisessa. Kortillasi voit käyttää hyväksi lukuisia 
alennuksia ja ilmaisia palveluja ja kokea Euroopan parhaat paikat 
todella edullisesti. Lataa Interrail Rail Planner App -sovelluksemme tai 
tutustu etuihin osoitteessa benefitsportal.eurailgroup.org.

Maisemareitit, 
jotka on pakko 

kokea!
Jopa 50 %:n alennus, 

tai vain pakollinen 
paikanvaraus

Laivat
20– 50 %:n alennus 

kaikkialla Euroopassa

Kaupunkikortit
10–50 %:n alennus 

kaupunkikorteista muun 
muassa Budapestissa, 

Frankfurtissa, Wienissa ja 
Yorkissa

Kiertoajelut ja 
nähtävyydet

Jopa 50 %:n alennus 
nähtävyyksistä, 

museoista ja 
kiertoajeluista

Majoitus
10–20 %:n alennus 

hotelleista ja 
hostelleista kaikkialla 

Euroopassa

Ruoka ja juoma
10 %:n alennus Hard 

Rock Café -ravintoloista 
kaikkialla Euroopassa



 
1 

  1
 

 
   0

 7
 

0 
    9

 
 2

    2
 

  V
  

 I 
    

E 
    

N
    

 N
     

 A
  

    
B 

    
U

    
 D

     
A

    
  P

     
 E

  
  S

  
  T

  

C
o

n
tr

o
l a

re
a 

 x

Jo
s 

Pa
ss

 C
ov

er
 -l

ip
un

ka
nn

es
ta

 lo
pp

uu
 ti

la
 m

at
ko

je
n 

ki
rja

am
is

ee
n 

ta
rk

oi
te

tt
u 

til
a,

 v
oi

t k
äy

tt
ää

 
lis

är
iv

ej
ä.

 N
äy

tä
 n

e 
yh

de
ss

ä 
Pa

ss
 C

ov
er

 -l
ip

un
ka

nn
en

 k
an

ss
a 

lip
un

ta
rk

as
ta

ja
lle

. V
ar

m
is

ta
, e

tt
ä 

lis
äs

iv
ut

 
on

 k
iin

ni
te

tt
y 

Pa
ss

 C
ov

er
 -l

ip
un

ka
nt

ee
n,

 jo
s 

ha
lu

at
 lä

he
tt

ää
 s

en
 m

ei
lle

 la
hj

aa
 v

as
ta

an
.

Tr
av

el
 D

ia
ry

 -
m

at
ka

p
äi

vä
ki

rj
an

 li
sä

ri
vi

t

Tr
ai

n
  B

us
  B

oa
t

D
ay

M
o

n
th

Ti
m

e
Fr

o
m

To

Passguide_Extra Lines_05_trans.indd   21 19-10-15   16:58



C
o

n
tro

l area  x

Tarvitsetko
 vielä lisätilaa? Lataa Travel D

iary -m
atkapäiväkirjaasi lisärivejä osoitteesta w

w
w

.eurailgroup.org/traveldiary

U
Train

  Bus  Boat
D

ay
M

o
n

th
Tim

e
Fro

m
To

Passguide_Extra Lines_05_trans.indd   2219-10-15   16:58



Lataa Rail Planner 
App -sovellus

Matkasuunnittelija

Kaikki tiedot Interrail Pass 
-kortilla saatavista eduista

Sähköisten lippujen varaukset

Matkustustiedot

Lataa sovellus:

Sähköisten lippujen varaukset
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Toimii 
myös off line 

tilass a

On
ilmainen

Rail Planner App
Kätevä ilmainen 
offl  ine-sovellus.

Rail Planner App on ihanteellinen kumppani 

matkallesi, sillä sen matkasuunnittelutoiminnosta 

näet Euroopan juna-aikataulut. Mikä parasta, se 

toimii myös offl  ine-tilassa, joten voit suunnitella 

seuraavan matkasi tai löytää korttiin liittyviä etuja 

läheltäsi missä vain!
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Opas

Inspiroi muita jakamall a oma Interr ail-tarinasi 
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