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Lag din egen historie

Tips: Last ned vår gratis Rail Planner App for 
å hjelpe deg til å planlegge turen! Den har en 
reiseplanlegger som fungerer offl  ine, muligheten 
til å foreta sitteplass reservasjoner for visse 
høyhastighetstog og internasjonale tog, all informasjon om 
ekstra fordeler du kan få med din billett, og mye, mye mer. 
Det er den perfekte følgesvennen for reisen!
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En kort veiledning

Hvis du bruker et Flexi Pass, merk også av den datoen du 
reiser på i Travel Calendar før du begynner turen.

Før du påbegynner en reise, legg inn detaljene i Travel Diary.

Bruk alltid penn som ikke 
kan viskes ut for å fylle ut 
informasjonen.

Oppbevar din ID eller ditt pass 
for hånden, billettinspektører 
kan sjekke det sammen med 
billetten din. 

Når du er ferdig med å reise, 

send oss din Interrail-billett, så får du en gave i retur!
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Gyldigheten til Interrail Passet

Interrail Pass kan kategoriseres etter landene der de er gyldige 
(også henvist til som “Passdekning”) samt typen og varigheten på 
gyldigheten. Hvis du velger å legge ut på en reise som ikke dekkes 
helt av ditt Interrail Pass, vil du måtte betale den manglende delen 
til normal pris.

Reiser kan begynne etter 00.00 på den første gyldighetsdatoen, 
og den siste reisen må fullføres innen midnatt (24.00) på den siste 
gyldighetsdatoen. På samme måte er reisedager for Flexi Pass fra 
midnatt til midnatt.

Flexi Pass
Flexi Pass er gyldig for et bestemt antall dager innenfor den totale 
gyldigheten. Disse dagene henvises til som “reisedager”. Du kan 
bestemme hvilke dager som teller som reisedager ved å føre 
dem inn i Travel Calendar/reisekalenderen. For å fi nne ut mer om 
reisedager og Travel Calendar/reisekalender, gå til side 8.

Continuous Pass (Pass med løpende gyldighet)
Et Continuous Pass kan brukes så ofte du ønsker i løpet av hele 
gyldighetstiden. Du kan fi nne nøyaktige start- og sluttdatoer 
for gyldigheten øverst til venstre på billetten som er heftet inn i 
billettomslaget.

1. og 2. klasse
Et Interrail Pass er gyldig for reiser i den klassen som er indikert 
på billetten. 1.-klassebilletter er også gyldige i 2.-klassevogner. 
2.-klassebilletter er ikke gyldige i 1.-klassevogner. Det gis ingen 
refusjon for innehavere av 1.-klassebilletter som reiser med 2. klasse.

Billettyper

Global Pass
Global Pass er gyldig hos alle selskaper som deltar i Interrail. Det kan 
også brukes til å reise bort fra og tilbake inn i landet du bor i. Se side  
9 for mer informasjon om hvordan du reiser i det landet du bor i.

One Country Pass
One Country Pass er gyldige for togreiser innenfor ett enkelt land 
(eller i noen tilfeller, en gruppe land). Se side 5 for å se hvilket 
togselskap som tilsvarer landet der Interrail Pass er gyldig. One 
Country Pass for Italia og Spania er også tilgjengelige som Premium 
Passes, som inkluderer sitteplass reservasjoner. Interrail Greek 
Islands Pass er kun gyldig på skip som tilhører Attica Group og Anek 
Lines i Adriaterhavet, og spesielle betingelser gjelder for ruter til 
Kreta.



Belgia SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*
Bosnia-Hercegovina ŽFBH + ŽRS
Bulgaria BDŽ
Danmark DSB + NT + Arriva
Finland VR
Frankrike (inkl. Monaco) SNCF + Thalys* + Eurostar*
FYR Macedonia MZ-T
Hellas TRAINOSE + Attica Group
Irland IÉ + NIR
Italia Trenitalia
Kroatia HŽ
Litauen LG
Luxemburg CFL
Montenegro ŽPCG
Nederland NS + Thalys*
Norge NSB
Østerrike (inkl. Liechtenstein) ÖBB + Westbahn
Polen PKP
Portugal CP
Romania CFR
Serbia SV
Slovakia ZSSK
Slovenia SŽ
Spania RENFE
Storbritannia ATOC + Eurostar*
Sveits SBB/CFF/FFS + BLS
Sverige SJ 
Tsjekkia ČD + RegioJet + 
 LeoExpress
Tyrkia TCDD
Tyskland DB + Thalys*
Ungarn MÁV-START + 
 GySEV

5
5

Passdekning

Deltakende selskaper
Listen nedenfor viser alle selskapene som deltar i Interrail. Ditt 
Interrail Pass er også gyldig på ulike private togselskaper. Du fi nner 
en fullstendig liste over alle deltakende selskaper i Rail Planner App

* passet må være gyldig i avreiselandet og destinasjonslandet

Land der Interrail 
Global Pass er 
gyldig



Slik bruker du ditt Interrail Pass
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Hva er inkludert i mitt Interrail Pass?

Ditt Interrail Pass består av et billettomslag (Pass Cover) med 
en billett festet på innsiden. Det er viktig å ikke skille disse to 
dokumentene fra hverandre under noen omstendighet, da de 
ikke er gyldig uten hverandre. Mer informasjon om funksjonene til 
billettomslaget (Pass Cover) fi nner du på neste side.

VIKTIG: Ikke løsne disse to dokumentene fra hverandre under 
noen omstendighet, da det ene ikke er gyldig uten det andre.

Når du mottar ditt Interrail Pass er den første viktige tingen du 
må gjøre å nøye kontrollere dine personlige opplysninger. Vær 
oppmerksom på at Interrail Pass er strengt personlig og kun kan 
brukes av den personen som har sitt navn trykket på billetten, og 
den kan ikke overføres på noen måte.
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Ekstra reisedokumenter er nødvendige

Bortsett fra ditt Interrail Pass, vil du selvfølgelige trenge et gyldig pass 
eller tilsvarende gyldig identifi kasjonsdokument. Billettkontrollører 
kan be om å få se dette ved kontroll av ditt Interrail Pass, så pass på 
å holde det tilgjengelig når du reiser med ditt Interrail Pass. Uten et 
pass eller et annet identifi kasjonsdokument med bilde (ingen kopier), 
er ditt Interrail Pass ikke gyldig.

Se til at navnet og pass-nummeret på billetten stemmer, siden 
billettinspektøren kan sjekke og sammenligne dem med hverandre. 
Hvis det skulle forekomme feil, kan du ta kontakt med det stedet der 
du kjøpte billetten for å få ny billett. 

Reiseforsikring anbefales også på det sterkeste, da det ikke er 
inkludert i billetten. Merk at tapte eller stjålne billetter ikke kan 
erstattes.

Pass Cover/billettomslag

Din billett er heftet inn i et Interrail Pass Cover/billettomslag. Det er 
beregnet til å beskytte billetten din og inneholder en Travel Diary/
reisedagbok, som er en avgjørende del av å reise med Interrail. Du 
fi nner litt plass under billetten for å fylle ut dine kontaktdetaljer; 
disse vil kun brukes til å sende deg en gave (og til å returnere ditt 
billettomslag, hvis du ønsker dette) som takk for at du sender oss 
ditt billettomsalg. Vær oppmerksom på at det i travle perioder kan 
ta noen måneder før vi returnerer ditt billettomslag og du mottar 
din gave. 
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Travel Diary/reisedagbok

Travel Diary/reisedagboken er svært viktig for Interrail-ordningen, 
da den hjelper til med å holde en personlig registrering av reisen 
din og er dessuten motiverendefor de europeiske togselskapene 
til å fortsette å delta i Interrail. Derfor er det nødvendig å fylle ut 
detaljene for hver del av reisen før avgang; ditt Interrail Pass er ikke 
gyldig for reiser når turen du foretar ikke er registrert i Travel Diary/
reisedagboken. Eventuelle reiser du foretar uten at du bruker ditt 
Interrail Pass, trenger ikke å legges inn.

1    Date/Time: Her skal dag, måned og klokkeslett for avgangen 
legges inn.

2    From/To: Start- og endestasjon for reisen din. Det anbefales å 
legge inn stasjonsnavnene på lokalt språk. 

3    Train/Bus/Boat: Legg inn transport-type for reisen din.
4    Control area: Dette kan bli stemplet av billettinspektøren når 

billetten kontrolleres.

Travel Calendar/reisekalender

Hvis du reiser med et Flexi Pass, gir dette deg rett til et bestemt 
antall reisedager innenfor en total gyldighetsperiode. På en 
reisedag kan du reise så mye og så ofte som du ønsker, men pass 
på å kontrollere om det er nødvending å reservere sitteplass på tog, 
buss(er) og/eller ferge(r) som du kommer til å reise med. 

Travel Calendar på billetten brukes til å registrere hvilke reisedager 
du bruker. Det er viktig at du gjør dette, da ditt Flexi Pass ikke anses 
som gyldig hvis du reiser på en dag som ikke er skrevet inn i Travel 
Calendar/reisekalenderen.

Din Travel Calendar har felt for dag og måned for hver reisedag, og 
disse må fylles ut med to sifre (7. mai er 07/05) og i riktig rekkefølge. 

Reisedag i Travel Calendar

1 2 3 4
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Vi anbefaler ikke å legge inn alle reisedager på én gang, selv om 
du allerede er sikker på din plan. Dette vil føre til at du mister all 
fl eksibilitet. Bare skriv inn datoen før den første turen på hver dag 
du reiser.

Når en reisedag er oppført i Travel Calendar, kan den ikke endres. 
Hvis du gjør dette, kan det anses som bedrageriforsøk. Av denne 
grunn er det ikke tillatt å bruke blyant til å fylle ut datoene, du må 
bruke blått eller svart permanent blekk. Hvis du gjør feil, må du 
skrive inn riktig dato i en ny boks, noe som betyr at du mister en 
reisedag.

Reise i det landet du bor i

Landet som du bor i og/eller har statsborgerskap i, anses som det 
landet du bor i. Du kan fi nne det trykket på billetten øverst i høyre 
hjørne. Et Interrail Pass kan generelt ikke brukes til å reise i dette 
landet, men med Interrail Global Pass kan du kan foreta to reiser i 
landet du bor i, gitt at det er et land som deltar i Interrail. 

Disse turene henvises til som din utreise og innreise.

•  Utreise kan brukes til å reise fra enhver lokasjon i landet der du 
bor, til grensen, eller en fl yplass eller en havn. 

•  Innreise kan brukes til å reise fra grensen, eller en fl yplass eller 
en havn tilbake til en destinasjon innenfor det landet som du 
bor i.

Du kan reise med mer enn ett tog, gitt at turene foretas på samme 
dag. 

Slik gjør du når du reiser i det landet du bor i

Trinn 1 Fyll ut utreise-/innreisedato på ditt billettomslag
Før du går om bord, skriv inn datoen 
du kommer til å bruke utreisen på i 
det dertil bestemte området i Travel 

Diary. Gjør det samme når du foretar din retur-reise. Hvis du ikke 
bruker disse turene, kan denne plassen være tom.

Trinn 2 Fyll inn reiseopplysningene
Som med alle andre togreiser, se til at 
alle tog både for utreise og innreise i 
bostedslandet registreres i din Travel 
Diary.

Trinn 3 Flexi Pass? Registrer datoen 
på billetten din
Hvis du har et Flexi Pass må du bruke 
en reisedag, som skal føres inn på din 
Travel Calendar.

*  alle land som er opplistet på side 5 av denne veiledningen anses 

å delta i Interrail

1 5     1 1
0 6     1 2

3

1

2
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Spare en reisedag for reiser over natten

Når du reiser over natten, med et Flexi Pass og ikke bytter tog etter 
midnatt: avreisedagen. Merk at både dagen for avreisen og dagen for 
ankomst må være innenfor den helhetlige gyldigheten for billetten. 

For eksempel hvis du går om bord i et tog til Budapest, som 
har avgang kl. 18.10 den 11. august, og som skal ankomme sin 
destinasjon kl. 02.15 neste morgen, trenger du bare å føre inn 11. 
august i din Travel Calendar. 

Denne regelen gjelder også hvis du bruker utreisen eller innreisen, 
men se til at begge dagene som du reiser på er innenfor den 
totale gyldigheten til billetten din. Dagen som skal merkes i 
Travel Calendar (avgangsdagen) skal også legges inn i utreise-/
innreisefeltene (avhengig av det som passer). 

La oss for eksempel si at du ønsker å starte Interrail-turen med et nattog 
fra Düsseldorf, Tyskland (det landet du bor i) til Wien den 2. juli, med en 
avgangstid kl. 20.54, innstilt for å ankomme kl. 08.11 den 3. juli. I dette 
tilfellet skal 2. juli legges inn i Travel Calendar, samt i utreisefeltene, der 
3. juli fortsatt er innenfor den totale gyldigheten til billetten. 

Ferjeturer over natten
Når du reiser med nattferje, trenger du bare å bruke én reisedag. Du 
kan markere enten dato for avreise eller dato for ankomst på Travel 
Calendar. Valget er ditt. 

Duplisering og erstatning av Interrail Pass

Interrail Pass kan kun erstattes når det er påført feil informasjon som 
følge av en feil som gjøres av det samme salgsstedet som du kjøpte 
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billetten fra. Dette kan bare gjøres ved det samme salgsstedet. 
Billetter som er skadet, tapt eller stjålet, kan ikke erstattes. Billetter 
som er kjøpt for å erstatte tapte eller stjålne billetter, kan heller ikke 
refunderes.

Misbruk av et Interrail Pass

Hvis ett eller fl ere av bruksreglene som er skissert i denne 
veiledningen, ikke overholdes, kan det føre til at billetten anses som 
ugyldig for reise. Hvis du reiser med et Interrail Pass som ikke er 
gyldig, må du betale en fullprisbillett og en maksimal straff eavgift 
på 200 euro, i henhold til reglene for det togselskapet eller 
båtselskapet som du reiser med.

Videre har tog- eller ferjepersonale rett til å konfi skere en billett:

• som er en forfalskning eller en kopi
• som brukes av andre enn den personen den var utstedt til
• hvis data på billetten har blitt endret
• som brukes utenfor gyldighetsperioden
•  som brukes uten gyldig pass eller annet anerkjent 

identifi kasjonsdokument med bilde (kopier godtas ikke)

I tilfellene over betraktes billettinnehaveren som å gjøre forsøk 
på svindel mot både Eurail Group G.I.E. og transportøren de reiser 
med. Dette vil rapporteres til de nasjonale myndighetene, som vil 
bestemme riktig straff . Et konfi sert Interrail Pass kan ikke under 
noen omstendigheter returneres eller erstattes.

For informasjon om Interrail Pass bruksvilkår, besøk: 
eurailgroup.org/interrailcou.
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Sitteplass reservasjoner

Selv om Interrail godtas på de fl este tog i Europa, krever noen 
togselskaper forhåndsreservering på togene deres, og dette 
innebærer en tilleggsavgift som ikke dekkes av billetten (med 
mindre du er innehaver av et Premium Pass). Reserveringen 
garanterer en sitteplass (eller en seng) og kan også inkludere 
tilleggstjenester, slik som et måltid og en drikk, som serveres ved 
sitteplassen, eller gratis WiFi, som sikrer en mer behagelig og 
komfortabel reise.

Togtjenester som krever en reservering på forhånd inkluderer (men 
er ikke begrenset til):

•  Sitteplasser for de fl este høyhastighetstog (som SNCF TGV, 
Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar) 

• Soveplass på nattog, slik som couchettes og senger
• Panorama-vogner, tilgjengelige på noen turist-tog

For ferjer må Interrail Pass-innehaverne betale for/reservere 
følgende på forhånd:

• Bruken av lugarer, senger og liggestoler*
•  Sesongtillegg fra juni til september på ferjene som drives av 

Attica Group (Superfast Ferries og Blue Star Ferries)*
• Havneskatter*
• Bruken av visse båter
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*  med unntak av Greek Islands Pass, der 4-sengs lugarer (1.klasses billett) eller 

soveavdelinger/fl yseter (2.klasses billett) er inkludert uten ekstra avgift eller tillegg

Sitteplasser som krever en forhåndsreservering, kan være høyt 
etterspurt, spesielt i sommerens reisehøysesong (juli/august), så det 
anbefales at du bestiller plassbilletter i god tid i forveien. Generelt 
krever ikke høyhastighetstog i Tyskland, Østerrike og Sveits noen 
reserveringer.

Reiseplanlegger i Rail Planner App vil angi når en sitteplass reservasjon 
er obligatorisk. I mange tilfeller kan plassbilletter bestilles på 
togstasjoner, hos en billettagent eller på nettet. Reserveringer for Italia 
og Frankrike, samt noen internasjonale tog (inkludert Eurostar og 
Thalys), kan også bestilles via Rail Planner App. Du kan fi nne ut mer om 
reserveringer og hvor du skal bestille på eurailgroup.org/reservations.

Tips: I Rail Planner App er det mulig å bruke 
alternativet “No reservation needed” når du 
planlegger reisen din. Vær oppmerksom på at du 
kanskje kommer til å bruke mer tid på å reise og 
vil måtte skifte tog oftere, men du unngår å måtte betale 
ekstra avgifter for sitteplass reservasjoner.
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Tilbud og rabatter

Interrail Pass gir deg tilgang ikke bare til Europas tognettverk, men 
også til en rekke ekstratilbud i hele Europa, slik at du kan nyte reisen 
din enda mer. Interrail Pass-innehavere er berettiget til rabatter 
på bykort på populære destinasjoner, båtreiser, overnattinger på 
hoteller og herberger, museumsbilletter, annen off entlig transport 
og mye mer!

For tilbudene som gis gjennom Interrail Pass, er det en forskjell 
mellom gratis og rabatterte tilbud:

Gratistilbud

Dette er tilbud som gjør at du kan bruke selskapets tjenester gratis, 
inkludert fri passasje på deltakende tog og ferjelinjer. Flexi Pass-
brukere kan bruke gratis reisetilbud kun på dager som er markert 
i Travel Calendar. I tilfelle en gratis reisetilbud på en internasjonal 
ferjerute må billetten være gyldig i både avgangslandet og 
ankomstlandet. 
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Rabatt-tilbud

Rabatt-tilbud gir deg en prisreduksjon på visse tjenester eller 
produkter. Flexi Pass-brukere kan gjøre bruk av rabattfordeler på 
hvilken som helst dag innenfor den totale gyldigheten til billetten, 
selv om alle reisedager allerede har blitt brukt. For internasjonale 
ferjeruter må billetten kun være gyldig i enten avgangslandet ELLER 
ankomstlandet. 

Tips: I delen Pass Benefi ts i Interrail Rail Planner 
App kan du fi nne en liste over tilbud som er 
opplistet etter land. Hvis et tilbud krever forhånds-
bestilling, vil den også inneholde detaljer om 
hvordan du bestiller.

De fl este tilbudene kan ordnes på reisemålet, men i noen tilfeller 
kreves det bestilling på forhånd, spesielt for internasjonale 
ferjeruter. Det anbefales å kontrollere om et selskap fortsatt gir 
tilbudet før du kjøper eller bestiller, siden tilbudene kan endres uten 
forvarsel. Merk at tilbudene kun kan brukes hvis ditt Interrail Pass er 
gyldig i det aktuelle landet og ved fremlegging av ditt Interrail Pass.



Interrail tilbud
Spar på mer enn bare reise med våre pålitelige fordelspartnere. Få 
tilgang til en lang rekke gratis og rabatterte fordeler med ditt Pass, 
og opplev det beste av Europa til de mest attraktive prisene. Last 
ned vår Rail Planner App eller gå til benefitsportal.eurailgroup.org 
for å finne fordeler i næheten av der du er.

Ruter med en utsikt 
som du bare må se!
Opptil 50 % rabatt, eller kun 

en setereservering kreves

Ferjer
20-50 % rabatt over 

hele Europa

Bykort
10-50 % rabatt på bykort, 

inkludert Budapest, 
Frankfurt, Wien, York og 

mange flere

Turer og 
attraksjoner

Opptil 50 % rabatt på 
attraksjoner, museer 

og turer

Overnatting
10-20 % rabatt på 

hoteller og herberger 
over hele Europa

Mat og drikke
10 % rabatt på Hard 
Rock Café i Europa



 
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

I t
ilf

el
le

 d
u 

gå
r 

to
m

 f
or

 p
la

ss
 p

å 
di

tt
 b

ill
et

to
m

sl
ag

 f
or

 å
 r

eg
is

tr
er

e 
re

is
en

e,
kn

a 
du

 b
ru

ke
 d

is
se

 e
ks

tr
a 

lin
je

ne
. V

is
 d

em
 s

am
m

en
m

ed
bi

lle
tt

om
sl

ag
et

 ti
l b

ill
et

tin
sp

ek
tø

re
n.

 S
e 

til
 a

t d
is

se
 e

ks
tr

a 
si

de
ne

 o
gs

å 
er

 
fe

st
et

 p
å 

hv
is

 d
u 

be
st

em
m

er
 d

eg
 fo

r å
 s

en
de

 o
ss

 b
ill

et
to

m
sl

ag
et

 d
itt

 m
ot

 e
n 

ga
ve

.

Ek
st

ra
 li

n
je

r 
fo

r 
d

in
 T

ra
ve

l 
D

ia
ry

/r
ei

se
d

ag
b

o
k

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   19 19-10-15   16:57



C
o

n
tro

l area  x

Tren
g

er d
u

 fo
rtsatt m

er p
lass? Last ned ekstra linjer til din reisedagbok på 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   2019-10-15   16:57



Last ned Rail
Planner Appen

Reiseplanlegger

Alle billettfordels-
opplysninger

E-billettreserveringer

Reiseinfo

Tilgjengelig for nedlasting fra:

E-billettreserveringer
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Fungerer
˝Off line˝

Den er

GRATIS

Rail Planner App
Gratis, offl  ine, praktisk.

Rail Planner App er den ideelle følgesvennen på 

turen, med en reiseplanlegger som gir full tilgang til 

de europeiske togtidtabeller. Den største fordelen er 

at den også fungerer offl  ine, slik at du kan planlegge 

neste tur selv eller fi nne en billettfordel i nærheten 

uansett hvor du måtte befi nne deg!
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