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Wskazówka: Pobierz naszą darmową aplikację
Rail Planner, która pomoże ci zaplanować podróż!
Posiada planer podróży działający w trybie oﬄine,
możliwość rezerwacji miejsc dla niektórych pociągów
ekspresowych i międzynarodowych, wszystkie informacje
o dodatkowych korzyściach, jakie można uzyskać dzięki biletowi
Interrail Pass i wiele, wiele więcej. To idealny towarzysz podróży!

Dokonaliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym przewodniku
były dokładne i aktualne. Informacje te podlegają jednak zmianom, w związku
z czym nie możemy zagwarantować, że są w pełni dokładne i kompletne.
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Skrócony przewodnik
W przypadku posiadania biletu Flexi Pass, należy zaznaczyć
datę podróży w „kalendarzu” (Travel Calendar) przed
rozpoczęciem podróży.

Przed rozpoczęciemnale podróży proszę wpisać szczegóły
podróży w dzienniku podróży (Travel Diary).

Wszystkie informacje proszę
wpisywać długopisem.

Zawsze proszę mieć przy sobie
dowód osobisty lub passport
gdyż może być konieczne
okazanie go razem z biletem
Interrail Pass podczas
kontroli w
pociągu.

Podróż zakończona?

Prosimy o przesłanie nam biletu Interrail Pass. W zamian
wyślemy upominek!

3

Ważność biletu Interrail Pass
Bilety Interrail Pass dzielą się na kategorie w zależności od kraju,
w którym są ważne (również określane jako “ważność biletu”),
a także od rodzaju i okresu ważności. W przypadku planowania
podróży, której zakres nie pokrywa się w pełni z zakresem ważności
biletu Interrail, konieczne jest uiszczenie za brakujący odcinek
podróży obowiązującej pełnej opłaty za przejazd.
Podróż może się rozpocząć po godzinie 00:00 pierwszego dnia
ważności, a ostatni przejazd musi zakończyć się do północy (24:00)
w ostatnim dniu ważności. Analogicznie, „dzień podróży”
w przypadku biletów Flexi Pass trwa od północy do północy.
Bilet Flexi Pass
Bilet Flexi Pass jest ważny określoną liczbę dni w ramach jego
terminu ważności. Dni te określane są jako „dni podróży”. Posiadacz
biletu sam, uwzględniając swój indywidualny plan podróży,
decyduje, które dni będą dniami podróży – poprzez wpisanie ich
dat w „kalendarz”. Aby dowiedzieć się więcej na temat dni podróży
i kalendarza, należy przejść na stronę 8.
Bilet Continuous Pass
Bilet Continuous Pass można wykorzystywać z dowolną
częstotliwością w ramach terminu jego ważności. Dokładne daty
rozpoczęcia i zakończenia terminu ważności znajdują się w lewym,
górnym rogu biletu dołączonego do okładki.
Podróżowanie klasą 1 i 2
Bilet Interrail Pass jest honorowany w klasie wskazanej na bilecie.
Bilety klasy 1 ważne są również w wagonach klasy 2. Bilety klasy 2 nie
są ważne w przypadku podróżowania wagonami klasy 1. Posiadaczom
biletów klasy 1 podróżującym klasą 2 nie przysługuje zwrot kosztów.

Rodzaje biletów Interrail-Pass
Bilet Globas Pass
Bilet Global Pass jest ważny u wszystkich przewoźników
uczestniczących w ofercie Interrail. Pozwala on również na wyjazd
i powrót do kraju zamieszkania. W celu uzyskania szczegółowych
informacji na temat podróżowania w kraju zamieszkania patrz strona 9.
Bilet One Country Pass
Bilety One Country Pass są ważne na przejazdy koleją na terenie
jednego kraju (lub, w niektórych przypadkach, na terenie grupy
krajów). W celu uzyskania informacji na temat przewoźników
kolejowych prowadzących działalność w kraju, w którym ważny jest
dany bilet Interrail Pass, patrz strona 5. Bilety One Country Pass ważne
we Włoszech i Hiszpanii są również dostępne w postaci biletów
Premium Pass, które obejmują rezerwacje miejsc. Bilet Interrail Greek
Islands Pass jest ważny na statkach należących do grupy Attica Group
i Anek Lines na Morzu Adriatyckim i na trasach Krety, zgodnie
z obowiązującymi tam specjalnymi warunkami korzystania.
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Ważność biletu Interrail Pass
Firmy Uczestniczące w Ofercie Interrail Pass
Poniższa lista przedstawia wszystkich uczestników Interrail. Bilet
Interrail Pass jest również honorowany przez wielu prywatnych
przewoźników kolejowych. Pełna lista firm uczestniczących w
ofercie dostępna jest w aplikacji Rail Planner App.
Austria (włączając
Liechtenstein)
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Była Jugosłowiańska
Republika Mecedonii
Chorwacja
Czarnogóra
Dania
Finlandia
Francja (włączając
Monako)
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
Włochy
Wielka Brytania

ÖBB + Westbahn
SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*
ŻFBH + ŻRS
BDŻ
MZ-T
HŻ
ŻPCG
DSB + NT + Arriva
VR
SNCF + Thalys* + Eurostar*
TRAINOSE + Attica Group
RENFE
NS + Thalys*
IÉ + NIR
LG
CFL
DB + Thalys*
NSB
PKP
CP
ČD + RegioJet + LeoExpress
CFR
SV
ZSSK
SŻ
SBB/CFF/FFS + BLS
SJ
TCDD
MÁV-START + GySEV
Trenitalia
ATOC + Eurostar*

Zemlje u kojima
vrijedi Global Pass

* vaša Pass karta mora biti valjana u državi polaska i dolaska
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Korzystanie z biletu Interrail Pass
Co zawiera bilet Interrail Pass?
Bilet Interrail Pass składa się z okładki wraz z dołączonym biletem.
W żadnym wypadku nie należy odłączać od siebie tych dwóch
dokumentów, ponieważ tracą one wówczas ważność. Więcej informacji
na temat funkcji okładki można znaleźć na następnej stronie.

WAŻNE: Proszę w żadnym wypadku nie odłączać od siebie tych
dwóch dokumentów, ponieważ tracą one wówczas ważność.
Po otrzymaniu biletu Interrail Pass, w pierwszej kolejności należy
sprawdzić, czy wszystkie dane osobowe na bilecie są prawidłowe.
Należy upewnić się, że imię i nazwisko oraz numer paszportu /
dokumentu tożsamości na bilecie są zgodne z dokumentem
tożsamości posiadanym w podróży, ponieważ konduktor w pociągu
sprawdzi i porówna oba dokumenty. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek błędów należy zgłosić się do punktu zakupu w celu
wymiany biletu. Należy pamiętać, że Interrail Pass jest biletem
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imiennym, może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę, której
imię i nazwisko są na nim wydrukowane i w żadnym wypadku nie
może on być wykorzystany przez inną osobę.

Wymóg posiadania dodatkowych dokumentów podróży
Poza biletem Interrail konieczne jest również posiadanie w czasie
podróży paszportu lub równoważnego dokumentu tożsamości
zgodnego z obowiązującym prawem. Konduktorzy mają prawo
zażądać okazania takiego dokumentu podczas kontroli biletu
Interrail Pass, dlatego lepiej mieć go w zasięgu ręki. Bez paszportu
lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (tylko dokumenty
oryginalne), bilet Interrail jest nieważny.
Należy upewnić się, że imię i nazwisko oraz numer paszportu /
dokumentu tożsamości na posiadanym bilecie są zgodne z danymi
w paszporcie / dokumencie tożsamości. W razie jakichkolwiek
błędów należy skontaktować się z punktem sprzdaży.
Zaleca się również wykupienie ubezpieczenia podróżnego,
ponieważ sam bilet go nie zapewnia. Zagubione lub utracone bilety
nie podlegają wymianie.

Okładka
Bilet Interrail wpięty jest do okładki. Okładka chroni bilet przed
zniszczeniem i zawiera dziennik (Travel Diary), który stanowi
nieodłączną część biletu podczas podróżowania z Interrail. Pod
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biletem znajduje się miejsce, gdzie można podać swoje dane
kontaktowe, na które zostanie wysłany – w zamian za przesłaną nam
okładkę – upominek, wraz ze zwrotem okładki w przypadku takiego
życzenia. Należy uwzględnić fakt, że czas realizacji zwrotu okładki
wraz z upominkiem może wynosić do kilku miesięcy.

Dziennik podróży (Travel Diary)
Dziennik Travel Diary stanowi integralną część oferty Interrail, gdyż
ułatwia on zachowanie wspomnień z podróży y pomaga zachęcać
przewoźników europejskich do dalszego udziału w tym programie.
Dlatego też ważne jest, aby, przed odjazdem, wypełnić szczegóły
dotyczące każdego odcinka podróży. Bilet Interrail Pass traci
ważności w przypadku braku zarejestrowania – danego przejazdu
w dzienniku Travel Diary. Przejazdów, podczas których nie korzysta
się z biletu Interrail nie należy wpisywać do dziennika.

1
1
2
3
4

2

3
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Date/Time: w tym miejscu należy wpisać dzień, miesiąc
i godzinę odjazdu.
From/To: stacja początkowa i stacja końcowa podróży. Zaleca
się wpisanie nazw stacji w lokalnym języku.
Train/Bus/Boat: wskaż środek transportu.
Control area: miejsce, w którym konduktor może zamieścić
znak kontroli biletu.

Kalendarz podróży (Travel Calendar)
W przypadku podróżowania z biletem Flexi Pass, można odbywać
przejazdy przez określoną liczbę dni w ramach całkowitego terminu
ważności biletu. W „dniu podróży” można podróżować z dowolną
intensywnością i częstotliwością, należy jednak upewnić się, że nie
jest wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc na określony(-e)
pociąg(i), autobus(y) i/lub prom(y).

Data podróży w kalendarzu podróży
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Kalendarz podróży zamieszczony na bilecie używany jest do
wpisywania dni podróży. Istotne jest, aby dokonywać wpisu,
ponieważ bilet Flexi Pass nie jest traktowany jako ważny w przypadku
podróżowania w dniu niezaznaczonym w kalendarzu podróży .
Kalendarz zawiera pola „dzień” i „miesiąc” dla każdego dnia podróży,
do wykorzystania którego posiadacz biletu jest uprawniony; wpis
w tych polach musi mieć postać dwóch cyfr (np. 7 maja należy wpisać
jako 07/05), w kolejności dni następujących po sobie. Nie zalecamy
wprowadzania wszystkich dni podróży jednocześnie, nawet przy z
góry zaplanowanym harmonogramie. Takie działanie powoduje utratę
możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian. Lepiej wpisać datę
przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu każdego z dnia podróży.
Gdy data podróży została w kalendarzu wpisana, nie może być
później zmieniona. Wprowadzenie zmiany może zostać uznane za
próbę oszustwa. Z tego względu zabrania się również wprowadzania
dat podróży ołówkiem. Należy do tego celu użyć długopisu z
niedającym się usunąć niebieskim lub czarnym tuszem. W przypadku
popełnienia błędu należy wprowadzić ponownie prawidłową datę
w nowym polu, co oznacza utratę jednego dnia podróży.

Podróżowanie po kraju zamieszkania
Kraj, w którym mieszkasz i/lub którego jesteś obywatelem jest
uznawany za kraj zamieszkania. Informacja ta jest wydrukowana na
bilecie w górnym, prawym rogu. Bilet Interrail Pass generalnie nie
może być wykorzystywany do podróżowania po tym kraju, jednakże
posiadaczowi biletu Interrail Global Pass przysługują dwa przejazdy po
kraju zamieszkania, o ile jest to kraj uczestniczący w ofercie Interrail*.
Przejazdy te stanowią: j „wyjazd” i „powrót”.
•
•

z wyjazdu można skorzystać przy przejeździe z dowolnego miejsca
w kraju zamieszkania do granicy kraju, lub lotniska lub portu;
z powrotu można skorzystać przy przejeździe od granicy
kraju, lub lotniska lub portu do dowolnego miejsca w kraju
zamieszkania.

Dopuszczalne jest podróżowanie więcej niż jednym pociągiem,
pod warunkiem, że odbywa się to tego samego dnia podróży.

Co należy zrobić w przypadku podróżowania po kraju
zamieszkania
Krok 1 wpisać datę wyjazdu/powrotu do kraju zamieszkania
na okładce
Przed wejściem do pociągu należy wpisać datę, w której przypada
wyjazd, w przeznaczonym do tego
1 5
1 1
miejscu w dzienniku Travel Diary.
0 6
1 2
To samo należy zrobić przy powrocie
z podróży. W przypadku niekorzystania z tych przejazdów, miejsca
te mogą pozostać puste.
* wszystkie kraje wymienione na stronie 5 niniejszego przewodnika są
krajami uznawanymi za biorące udział w Interrail
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Krok 2 wpisać szczegóły
dotyczące podróży
Tak jak w przypadku pozostałych
przejazdów, należy upewnić się, że
wszystkie pociągi, z których korzystano
przy wyjeździe i powrocie zostały
podane w dzienniku Travel Diary.

3

1

2
Krok 3 w przypadku posiadania biletu
Flexi Pass – wpisać datę na bilecie
W przypadku posiadania biletu Flexi
Pass, należy korzystać z dnia podróży,
który musi być wpisany w kalendarzu podróży.

Oszczędzanie jednego dnia podróży poprzez
wykorzystanie przejazdów nocnych
W przypadku przejazdu nocnego z biletem Flexi Pass bez przesiadek
po północy, należy użyć tylko jeden dzień podróży: dzień wyjazdu.
Należy pamiętać, że zarówno dzień wyjazdu, jak i dzień przybycia
muszą mieścić się w ogólnym okresie ważności biletu.
Na przykład, jeżeli pociąg odjeżdża do Budapesztu 11 sierpnia
o godzinie 18:10, a jego przyjazd do miejsca przeznaczenia jest
przewidywany na godzinę 02:15 następnego dnia, posiadacz biletu
wpisuje w kalendarzu podróży tylko datę 11 sierpnia.
Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku korzystania
z wyjazdu lub powrotu, ale należy się upewnić, że obydwa te dni
mieszczą się w terminie ważności biletu. Dzień, który ma zostać
wpisany w kalendarzu podróży (dzień wyjazdu) musi również zostać
wpisany w polu – odpowiednio – wyjazdu albo powrotu.
Na przykład, przy założeniu, że planowana jest podróż pociągiem
nocnym z Duesseldorfu w Niemczech (kraj zamieszkania) – wyjazd
2 lipca o godzinie 20:54 do Wiednia, przewidywany przyjazd w dniu
3 lipca o godzinie 08:11, datę 2 lipca należy wpisać w kalendarzu
podróży, a także w miejscu przeznaczonym do wpisania „wyjazdu”,
o ile data 3 lipca także mieści się w terminie ważności biletu.
Przejazdy Nocne Promem
W przypadku podróżowania promem nocnym należy zaznaczyć na
bilecie tylko jeden dzień podróży. W kalendarzu podróży można
wpisać zarówno datę odjazdu, jak i datę przyjazdu. Wybór należy do
podróżnego.

Wydanie duplikatu i wymiana biletu Interrail Pass
Bilet Interrail Pass można wymienić w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowych danych wynikających z błędu popełnionego
przez punkt sprzedaży biletów, gdzie dany bilet został zakupiony.
Wymiany można dokonać wyłączenie w tym samym punkcie
sprzedaży, w którym bilet zakupiono. Bilety zniszczone, zagubione
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lub skradzione nie podlegają wymianie. Nie przysługuje także zwrot
kosztów za bilety zakupione w celu zastąpienia zagubionego lub
skradzionego biletu Interrail Pass.

Niewłaściwe użycie biletu Interrail Pass
Nieprzestrzeganie jednej lub wielu zasad korzystania z biletu,
wymienionych w Przewodniku Interrail Pass skutkuje utratą
ważności biletu. W przypadku podróżowania z nieważnym biletem
Interrail, podróżny zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty
za dany przejazd oraz opłaty dodatkowej w wysokości maks. 200
euro, zgodnie z przepisami obowiązującymi u danego przewoźnika
kolejowego lub w danej firmie promowej.
Ponadto, upoważniony pracownik kolei lub towarzystwa
żeglugowego jest uprawniony do zatrzymania biletu, jeśli:
•
•
•
•
•

bilet ten jest sfałszowany lub stanowi kopię,
bilet został wykorzystany przez inną osobę, której dane nie
widnieją na bilecie,
dane znajdujące się na bilecie zostały zmienione,
upłynął termin ważności biletu,
bilet ten został użyty bez paszportu lub innego dokumentu
tożsamości ze zdjęciem (dopuszczone są tylko oryginalne
dokumenty).

Wszystkie powyższe zdarzenia uznawane są za próbę nadużycia
wobec Eurail Group G.I.E., jak i przewoźnika wykonującego dany
przewóz. Są one zgłaszane do krajowych organów władzy, które
określają odpowiednie sankcje karne. Zatrzymany bilet Interrail Pass
nie podlega zwrotowi ani wymianie, bez względu na okoliczności.

©Kim Rayeon

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Interrail
Pass Conditions of Use (Warunki korzystania z biletów Interrail)
zapraszamy do odwiedzenia strony: eurailgroup.org/interrailcou
(wersja angojęzyczna) lub www.intercity.pl (wersja polskojęzyczna).
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Rezerwacje miejsc do siedzenia
Pomimo że Interrail jest honorowane w większości pociągów
w Europie, niektórzy przewoźnicy kolejowi wymagają wcześniejszej
rezerwacji na przejazd ich pociągiem, co wiążę się z koniecznością
uiszczenia dodatkowej opłaty, nie uwzględnionej w cenie biletu
(wyjątek stanowią bilety Premium Pass). Rezerwacja gwarantuje
miejsce do siedzenia (lub sypialne) i może również obejmować
dodatkowe usługi, takie jak posiłek lub napój serwowane na miejscu
zajmowanym przez podróżnego lub bezpłatne WiFi, zapewniające
bardziej przyjemną i komfortową podróż.
Kolejowe usługi wymagające wcześniejszej rezerwacji obejmują
(między innymi):
•
•
•

miejsca do siedzenia w przypadku większości pociągów dużych
prędkości (takich jak SNCF TGV, Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia,
RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar);
miejsca sypialne w pociągach nocnych, takie jak kuszetki i łóżka
w przedziałach sypialnych;
wagony panoramiczne, dostępne w niektórych pociągach
obsługujących trasy atrakcyjne krajobrazowo.

Przy korzystaniu z promów, posiadacze biletów Interrail Pass są
zobowiązani do uiszczenia dodatkowych opłat lub dokonania
wcześniejszej rezerwacji w przypadku:
•
•
•
•
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korzystania z kajut, kuszetek i foteli z odchylanym oparciem*;
korzystania – w okresie od czerwca do września z promów
obsługiwanych przez Attica Group (Superfast Ferries i Blue Star
Ferries) (dopłaty sezonowe)*;
opłat portowych*;
korzystania z określonych statków/promów

Na miejsca do siedzenia wymagające wcześniejszej rezerwacji może
być duży popyt, w szczególności w sezonie letnim (lipiec/sierpień),
dlatego też zalecamy ich zarezerwowanie z dużym wyprzedzeniem.
W przypadku pociągów dużych prędkości w Niemczech, Austrii
i Szwajcarii rezerwacje najczęściej nie są wymagane.
Funkcja travel planner w aplikacji Rail Planner App również wskaże,
kiedy rezerwacja miejsc do siedzenia jest obowiązkowa. Rezerwacji
można dokonać na stacjach kolejowych, za pośrednictwem
agentów oferujących bilety typu „Pass” lub online. W przypadku
rezerwacji dotyczących pociągów we Włoszech i Francji, a także
niektórych pociągów międzynarodowych (w tym Eurostar i Thalys)
można również skorzystać z aplikacji Rail Planner App. Dodatkowe
informacje o rezerwacjach oraz miejscac ich dokonywania dostępne
są na stronie eurailgroup.org/reservations.
Wskazówka: W ramach aplikacji Rail Planner App,
przy planowaniu podróży, istnieje możliwość użycia
opcji „No reservation needed”. Dzięki temu podróżny
uniknie konieczności uiszczenia dodatkowych opłat za
rezerwację miejsc do siedzenia, jednakże musi liczyć się z tym,
że czas podróży najprawdopodobniej ulegnie wydłużeniu
i może wymagać częstszych przesiadek.
* z wyjątkiem biletu Greek Islands Pass w przypadku którego kajuty 4-osobowe
(Interrail Pass 1. klasy) lub fotele z odchylanym oparciem (Interrail Pass 2. klasy)
są w cenie biletu i nie ponosi się za nie dodatkowych opłat
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Udogodnienia i ulgi
Bilet Interrail Pass uprawnia do korzystania nie tylko z europejskiej
sieci kolejowej, ale również z szerokiej oferty udogodnień,
uprzyjemniających podróż po Europie. Posiadacze biletów
Interrail Pass są uprawnieni do ulg obejmujących karty miejskie
w popularnych miejscach przeznaczenia, rejsy statkami/promami,
zakwaterowanie w hotelach i hostelach, bilety do muzeów, na inne
środki transportu publicznego i wiele więcej!
W przypadku udogodnień oferowanych w ramach biletu Interrail
Pass istnieje rozróżnienie pomiędzy udogodnieniami bezpłatnymi
(wliczonymi w cenę biletu) a udogodnieniami w formie ulg:

Udogodnienia bezpłatne (wliczone w cenę biletu)
Udogodnienia te pozwalają na korzystanie, z usług, w tym
przejazdów pociągami lub promami przewoźników uczestniczących
w ofercie Interrail – w ramach posiadanego biletu. Posiadacze
biletów Flexi Pass mogą korzystać z „bezpłatnych” udogodnień tylko
w dni podróży wpisane w kalendarzu. W przypadku udogodnień
związanych z „bezpłatnymi” przejazdami na międzynarodowych
liniach żeglugowych, bilet ten musi być ważny w obu krajach,
zarówno w kraju odjazdu, jak i kraju przyjazdu.

14

Udogodnienia w formie ulg
Udogodnienia w formie ulg upoważniają do zniżki na określone usługi
i produkty. Posiadacze biletów Flexi Pass są uprawnieni do korzystania
z udogodnień w firmie ulg w dowolnym dniu w ramach terminu
ważności biletu, nawet jeśli zostały już wykorzystane wszystkie
dni podróży takiego biletu. W przypadku międzynarodowych linii
żeglugowych wystarczy, gdy bilet jest ważny tylko w jednym z krajów,
tzn. kraju odjazdu LUB kraju przyjazdu.
Wskazówka: W części Pass Benefits aplikacji
Interrail Rail Planner App dostępna jest lista
udogodnień przedstawiona wg krajów. Jeśli
udogodnienie wymaga wcześniejszej rezerwacji,
przedstawione są również szczegółowe informacje
o sposobie jej dokonania.
Większość udogodnień może zostać zaplanowana w miejscu
przeznaczenia, ale niektóre wymagają wcześniejszej rezerwacji, w
szczególności w przypadku międzynarodowych linii żeglugowych.
Ze względu na możliwe zmiany, zalecamy upewnienie się przed
dokonaniem zakupu lub rezerwacji, czy przewoźnik nadal honoruje
dane udogodnienie. Należy pamiętać, że z udogodnień można
korzystać wyłącznie w przypadku posiadania biletu Interrail Pass
ważnego na terenie danego kraju oraz za okazaniem tego biletu.
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Udogodnienia Interrail
Zaoszczędź dużo więcej niż tylko samą podróż dzięki naszym zaufanym
partnerom oferującym różne udogodnienia. Uzyskaj dostęp do szerokiego
zakresu udogodnień bezpłatnych lub w formie ulg dzięki biletowi i
doświadcz najlepszych wrażeń w Europie po najbardziej korzystnych cenach.
Pobierz naszą Rail Planner App lub odwiedź benefitsportal.eurailgroup.org
aby znaleźć dodatkowe benefity w twojej okolicy.

Trasy panoramiczne,
które trzeba
zobaczyć!
Do 50% zniżki lub jedynie
konieczność rezerwacji
miejsca

Promy
20-50% zniżki na
terenie Europy

Karty miejskie
10-50% zniżki na karty
miejskie obejmujące
Budapeszt, Frankfurt,
Wiedeń, York i wiele innych
miast

Wycieczki
i atrakcje
Do 50% zniżek na
bilety na atrakcje, do
muzeów i na wycieczki

Zakwaterowanie
10-20% zniżki na hotele
i hostele na terenie
Europy

Jedzenie
i napoje
10% zniżki w Hard Rock
Cafe na terenie Europy
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Aplikacja Rail Planner
Bezpłatna, oﬄine, wygodna
Aplikacja Rail Planner jest idealnym towarzyszem
podróży, wraz z planerem podróży, który zapewnia pełny
dostęp do europejskich rozkładów jazdy pociągów.
Najlepsze jest to, że działa nawet w trybie oﬄine, dzięki
czemu możesz zaplanować następną podróż lub znaleźć
dodatkowe korzyści jakie można uzyskać dzięki biletowi
Interrail Pass w pobliżu, bez względu na to, gdzie jesteś!
Dostępna do pobrania z:

Stwórz swoja˛
własna˛ historie˛
Podziel sie˛ swoja˛ opowieścia˛ o Interrail online
i zainspiruj innych!
facebook.com/interrail

@interraileu
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