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Skapa din egen
berätt else

Tips: Ladda ner vår kostnadsfria Rail Planner 
App som hjälper dig planera din resa! Den 
innehåller en reseplanerare som fungerar 
offl  ine, en funktion för platsbokning för vissa 
höghastighetståg, all information om ytterligare förmåner 
du kan få med ditt Interrail-kort, och mycket annat. Den 
perfekta reskompisen för resan!
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Snabbstartsguide

Markera resdatumet i Travel Calendar innan du påbörjar 
varje resa om du använder ett Flexi Pass.

Ange reseinformationen i Travel Diary innan du påbörjar 
en resa.

Använd alltid bläckpenna
när du fyller i informationen.

Se till att ha ditt ID-kort eller 
pass till hands, eftersom 
kontuktören kan kontrollera 
det tillsammans med 
Interrail-kortet.

Avslutat resan?

Skicka oss ditt Interrail-kort och få en present i retur!
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Interrail-kortets giltighet

Interrail-kort kan kategoriseras i enlighet med de länder där de 
gäller (kallas även ‘Interrail-kotets omfattning’), samt typen av och 
längden av kortens giltighet. Om du önskar göra en resa som inte 
omfattas helt av giltigheten på ditt Interrail-kort måste du betala 
normalt pris för den del av resan som inte omfattas.

Resor kan inledas efter kl. 00.00 den första giltighetsdagen, och 
den sista resan måste vara slutförd vid midnatt (24.00) den sista 
giltighetsdagen. På samma sätt sträcker sig resdagar för Flexi Pass 
från midnatt till midnatt.

Flexi Pass
Flexi Pass gäller i ett bestämt antal dagar under den totala 
giltighetstiden. Dessa dagar kallas ”resdagar”. Du kan bestämma 
vilka dagar som räknas som resdagar genom att ange dessa i din 
Travel Calendar. För att få veta mer om resdagarna och om Travel 
Calendar, se sidan 8.

Continuous Pass
Ett Continuous Pass kan användas så ofta du vill under 
giltighetstiden. Exakta start- och slutdatum för giltigheten hittar du 
uppe till vänster på biljetten som sitter fast i ditt Pass Cover.

Första och andra klass
Ett Interrail-kort är giltigt för resor i den klass som anges på 
biljetten. Kort för första klass gäller även i andraklassvagnar. Kort för 
andra klass gäller inte i förstaklassvagnar. Ersättning utgår inte till 
innehavare av kort för första klass som reser i andra klass.

Olika typer av Interrail-kort

Global Pass
Global Pass gäller hos alla företag som deltar i Interrail. Det låter dig 
även göra en utresa och en inresa i ditt hemland. Se sida 9 för mer 
information om hur du reser i ditt hemland.

One Country Pass
One Country Pass gäller för tågresor inom ett land (eller i vissa fall 
en grupp med länder). Se sidan 5 för att se vilket/vilka tågbolag som 
hör till det land där ditt Interrail-kort gäller. One Country Pass för 
Italien och Spanien fi nns även som Premium Passes, som inkluderar 
platsbokningar. Greek Islands Pass gäller endast på fartyg som 
tillhör Attica Group och Anek Lines som trafi kerar Adriatiska havet 
och Kreta, och särskilda villkor gäller.



Belgien SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*
Bosnien-Hercegovina ŽFBH + ŽRS
Bulgarien BDŽ
Danmark DSB + NT + Arriva
Finland VR
Frankrike (inkl. Monaco) SNCF + Thalys* + Eurostar*
Grekland TRAINOSE + Attica Group
Irland IÉ + NIR
Italien Trenitalia
Kroatien HŽ
Litauen LG
Luxemburg CFL
Makedonien MZ-T
Montenegro ŽPCG
Nederländerna NS + Thalys*
Norge NSB
Österrike (inkl. Liechtenstein) ÖBB + Westbahn
Polen PKP
Portugal CP
Rumänien CFR
Schweiz SBB/CFF/FFS + BLS
Serbien SV
Slovakien ZSSK
Slovenien SŽ
Spanien RENFE
Storbritannien ATOC + Eurostar*
Sverige SJ
Tjeckien ČD + RegioJet + 
 LeoExpress
Turkiet TCDD
Tyskland DB + Thalys*
Ungern MÁV-START + 
 GySEV

5
5

Interrail-kotets omfattning

Deltagande företag
I nedanstående förteckning ser du alla företag som deltar i Interrail. 
Ditt Interrail-kort gäller även hos en del privata tågbolag. Du hittar en 
fullständig förteckning över alla deltagande företag i Rail Planner App.

* ditt Pass måste vara giltigt i avreselandet och ankomstlandet

I dessa länder
gäller Interrail 
Global Pass



Så här anväder du ditt Interrail-kort
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Vad ingår i mitt Interrail-kort?

Ditt Interrail-kort består av ett Pass Cover med en biljett fastsatt inuti. 
Det är viktigt att dessa två handlingar inte får separeras under några 
omständigheter, eftersom den ena inte är giltig utan den andra. Mer 
information om hur ditt Pass Cover fungerar hittar du på nästa sida.

Viktigt! Separera aldrig de här båda dokumenten, eftersom 
det ena inte är giltigt utan det andra.

När du får ditt Interrail-kort är det viktigt att direkt kontrollera dina 
personliga uppgifter. Se till att ditt namn och pass-/ID-nummer 
på ditt Interrail-kort motsvarar den ID-handling du ska ha med 
dig på resan, eftersom biljettkontrollanten kommer att kontrollera 
båda och jämföra dem. Upptäcker du ett misstag kan du kontakta 
inköpsstället för att få ett nytt. Observera att Interrail-kort är strikt 
personliga och endast kan användas av personen vars namn står på 
biljetten, och att kortet inte är överföringsbart på något sätt.
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Ytterligare resehandlingar som krävs

Utöver ditt Interrail-kort behöver du förstås ett giltigt pass eller en 
juridiskt likvärdig ID-handling när du reser. Biljettkontrollanter kan 
komma att begära att få se detta när de kontrollerar ditt Interrail-
kort, så se till att ha det tillhands. Ditt Interrail-kort är inte giltigt 
utan ett pass eller en annan ID-handling med foto (inga fotokopior).

Se till att namnet och pass-/ID-numret på ditt Interrail-kort 
motsvarar uppgifterna på det identifi kationshandlingar som du 
ska ta med på resan, eftersom biljettkontrollanten kan kontrollera 
och jämföra båda. Om det skulle vara något fel kan du kontakta 
inköpsstället för att få ett nytt kort.

Reseförsäkring rekommenderas också starkt, eftersom detta inte 
ingår i ditt Interrail-kort. Observera att borttappade och stulna kort 
inte ersätts.

Interrail-kortets täckning

Din biljett är fasthäftad inuti Interrail Pass Cover. Det skyddar 
din biljett och innehåller Travel Diary, som är en viktig del av att 
resa med Interrail. Under biljetten fi nns utrymme att fylla i dina 
kontaktuppgifter. Dessa kommer endast att användas för att skicka 
en present till dig (och för att återsända ditt Pass Cover, om du så 
önskar), i utbyte mot att du skickar ditt Pass Cover till oss. Observera 
att det under intensiva perioder kan ta några månader att skicka 
tillbaka ditt Pass Cover och få din present.



8

Travel Diary

Travel Diary är väsentligt för Interrail-upplevelsen eftersom det 
hjälper dig att registrera din resa och hjälper även till att motivera 
de europeiska tågbolagen att fortsätta att delta i Interrail. Du 
måste därför innan avresan fylla i uppgifterna för varje sträcka av 
din resa. Ditt Interrail-kort är inte giltigt för resor när din resa inte 
är registrerad i Travel Diary. Eventuella resor du gör när du inte 
använder ditt Interrail-kort behöver inte registreras.

1    Date/Time: Här ska dagen, månaden och tidpunkten för avresan 
anges.

2    From/To: Första och sista station för din resa. Du 
rekommenderas att ange stationsnamnen på det lokala språket. 

3    Train/Bus/Boat: Ange transportsättet för din resa.
4    Control area: Här sätter biljettkontrollanten en stämpel när ditt 

kort kontrolleras.

Travel Calendar

Om du reser med ett Flexi Pass har du rätt till ett visst antal resdagar 
inom en total giltighetsperiod. På resdagar kan du resa så mycket 
och ofta du vill, men se till att kontrollera om du behöver göra en 
platsbokning för de tåg, buss/bussar och/eller färja/färjor som du 
kommer att resa med. Travel Calendar på din biljett används för att 
registrera vilka resdagar du använder. Det är viktigt att du gör detta, 
eftersom ditt Flexi Pass inte anses giltigt om du reser på en dag som 
inte är markerad i Travel Calendar.

Din Travel Calendar har rutor för dag och månad för varje resdag, som 
måste anges med två siff ror (den 7 maj är 07/05) och i ordningsföljd. Vi 
rekommenderar att du inte anger alla resdagar på en gång, även om 
du redan är säker på din resplan. Detta gör att du förlorar all fl exibilitet. 
Ange enbart datumet innan den första resan för varje dag du reser.

Resdag i Travel Calendar

1 2 3 4
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När en resdag väl har angetts i Travel Calendar kan den inte ändras 
i efterhand. Om du gör detta kan det anses vara ett försök till 
bedrägeri. Av denna anledning är det inte tillåtet att fylla i datumen 
med blyertspenna, du måste använda blått eller svart bläck som 
inte kan suddas ut. Om du råkar göra ett misstag måste du markera 
det korrekta datumet i en ny ruta, vilket innebär att du förlorar en 
resdag.

Resa i ditt hemland

Det land du bor i och/eller har medborgarskap i anses vara ditt 
hemland. Det är tryckt på din biljett i övre högra hörnet. Ett Interrail-
kort kan i allmänhet inte användas för att resa i detta land, men med 
Interrail Global Pass kan du göra två resor i ditt hemland, förutsatt 
att det är ett land som är med i Interrail*. 

Dessa båda resor anses vara din ut- och hemresa.

•  Utresan kan användas för att resa från en plats i ditt boendeland 
till gränsen, till en fl ygplats, eller till en hamn. 

•  Hemresan kan användas för att resa från gränsen, från en 
fl ygplats eller från en hamn tillbaka till en destination i ditt 
hemland.

Du kan resa med fl er än ett tåg, förutsatt att resorna görs samma 
dag (med undantag för nattåg).

Så här reser du i ditt hemland

Steg 1 Fyll i ut-/inresedatumet i ditt Pass Cover
Innan du går ombord anger du det 
datum då du kommer att använda 
utresan på den plats som avses i 

Travel Diary. Gör detta även när du reser hem. Om du inte använder 
dig av dessa resor kan detta utrymme lämnas tomt.

Steg 2 Fyll i din reseinformation
Precis som med alla andra resor, se till 
att alla tåg för varje ut- och hemresa är 
registrerade i Travel Diary.

Steg 3 Flexi Pass? Ange datumet på 
din biljett
Om du har ett Flexi Pass måste du 
använda en resdag, som ska registreras i 
Travel Calendar.

Spara en resdag för resor över natten

Om du reser över natten med ett Flexi Pass och inte byter tåg efter 
midnatt, behör du bara använda en resdag: avresedagen. Observera 
att både avresedagen och ankomstdagen måste ligga inom 
Interrail-kortets totala giltighetstid.

*  alla länder som är med i förteckningen på sida 5 i denna guide anses 

delta i Interrail

1 5     1 1
0 6     1 2

3

1

2
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Om du t.ex. går ombord på ett nattåg till Budapest som avgår kl. 
18.10 den 11 augusti och enligt tidtabellen ska ankomma till dess 
destination kl. 02.15 följande morgon behöver du endast ange den 
11 augusti i Travel Calendar. 

Denna regel gäller även om du använder din ut- eller hemresa, 
men se till att båda dagarna du reser är inom Interrail-kortets 
totala giltighetstid. Den dag som ska markeras i din Travel Calendar 
(avresedagen) bör även anges i fälten för ut-/hemresa (den resa som 
är tillämplig). 

Exempel: låt oss säga att du önskar påbörja din Interrail-resa med ett 
nattåg från Düsseldorf, Tyskland (ditt boendeland) till Wien den 2 juli, 
med avgångstid kl. 20.54, och som enligt tidtabellen ska ankomma kl. 
08.11 den 3 juli. I detta fall ska den 2 juli anges i Travel Calendar, samt 
i fälten för utresa, under förutsättning att den 3 juli fotfarande faller 
inom ramen för Interrail-kortets totala giltighetstid. 

Resa med färja över natten
Om du åker med färja över natten behöver du endast använda 
en resdag. Du kan antingen markera datumet för avresan eller 
ankomsten i din Travel Calendar. Valet är ditt. 

Kopiering och byte av ditt Interrail-kort

Ett Interrail-kort kan endast bytas om det innehåller felaktig 
information på grund av att försäljningsstället begått ett misstag. 
Detta kan endast göras på det aktuella inköpsstället. Kort som 
skadats, tappats bort eller stulits ersätts inte. Biljetter som köpts för 
att ersätta förlorade eller stulna kort återbetalas inte heller.
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Missbruk av Interrail-kort

Om du underlåter att följa en eller fl era av användningsprinciperna 
i denna Interrail guiden kan det medföra att ditt Interrail-kort anses 
ogiltigt för resa. Om du reser med ett ogiltigt Interrail-kort måste du 
betala för en fullprisbiljett, samt böter om högst 200 euro, i enlighet 
med det relevanta tåg- eller båtbolagets regler.

Vidare har tåg- eller färjepersonalen rätt att beslagta ett Interrail-
kort:

• Som är förfalskat eller är en kopia
• Som används av annan person än den det utfärdats till
• I vilket informationen på biljetten har ändrats
• Som använts vid annan tidpunkt än under giltighetsperioden
•  Som använts utan ett pass eller en annan erkänd ID-handling 

med foto (inga kopior)

I ovanstående fall anses kortinnehavaren ha försökt begå bedrägeri 
gentemot både Eurail Group G.I.E. och det transportföretag de reser 
med. Detta rapporteras till de nationella myndigheterna, som avgör 
lämpligt straff . Beslagtagna Interrail-kort återsänds och ersätts inte 
under några omständigheter.

För mer information om villkor för användning av Interrail-kort, gå 
till: eurailgroup.org/interrailcou.
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Platsbokning

Även om Interrail accepteras på de fl esta tåg i Europa kräver 
vissa tågbolag en förhandsbokning på sina tåg, vilket medför en 
tilläggskostnad som inte täcks av ditt Interrail-kort (såvida du inte 
är innehavare av ett Premium Pass). Denna bokning garanterar en 
sittplats (eller liggplats) och inkluderar eventuellt även ytterligare 
tjänster som en måltid och dryck som serveras till din sittplats, 
eller kostnadsfritt WiFi, vilket garanterar dig en angenämare och 
bekvämare resa.

Tågtjänster som kräver en förhandsbokning inkluderar (men är inte 
begränsade till):

•  Sittplatser på de fl esta höghastighetstågen (t.ex. SNCF TGV, 
Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar) 

•  Sov- eller liggplats på nattåg, t.ex. britsar och sängar
•  Panoramavagnar som fi nns i vissa panoramatåg

För färjor måste innehavare av Interrail-kort betala för/boka följande 
i förväg:

•  För att använda hytter, kojer och fällbara säten*
•  Säsongstillägg från juni till september på de båtlinjer som drivs 

av Attica Group (Superfast Ferries och Blue Star Ferries)*
•  Hamnavgifter*
•  Användning av vissa färjor
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*  med undantag för Greek Islands Pass, där 4-bäddshytter (första klass) eller 

sovsalar/fl ygstolar (andra klass) ingår utan extra kostnader eller tillägg

Det kan vara stor efterfrågan på sittplatser som kräver en 
förhandsbokning, särskilt under högsäsong på sommaren (juli/
augusti), så du rekommenderas att göra dina bokningar i god tid. 
Det krävs vanligtvis inga bokningar för höghastighetståg i Tyskland, 
Österrike och Schweiz.

Reseplaneraren i Rail Planner App visar även när du behöver 
boka plats. Platsbokning kan göras på tågstationer, hos en 
tågbiljettsåterförsäljare eller online. Platsbokning för Italien och 
Frankrike, samt vissa internationella tåg (inklusive Eurostar och 
Thalys) kan även bokas via Rail Planner appen. Du kan läsa mer om 
platsbokningar och var du bokar på eurailgroup.org/reservations.

Tips: I Rail Planer appen kan du använda 
alternativet “No reservation needed” när du 
planerar din resa. Observera att du eventuellt 
kommer att tillbringa mer tid på resande fot och 
kan behöva byta tåg oftare, men du undviker att behöva 
betala ytterligare avgifter för bokning av sittplatser.
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Förmåner och rabatter

Ditt Interrail-kort ger dig inte enbart tillgång till Europas tågnät, 
utan även till ett stort antal ytterligare förmåner över hela Europa, 
som gör resan ännu mer njutbar. Innehavare av Interrail-kort har 
rätt till rabatt på stadskort på populära resmål, båtturer, boende på 
hotell och vandrarhem, biljetter till muséer, annan lokaltrafi k och 
mycket mer!

För de förmåner du har rätt till genom ditt Interrail-kort är det 
skillnad mellan kostnadsfria och rabatterade förmåner:

Kostnadsfria förmåner

Det här är de förmåner som låter dig utnyttja ett företags tjänster 
kostnadsfritt, inklusive kostnadsfria resor med deltagande tåg- och 
färjelinjer. Flexi Pass-användare kan endast använda kostnadsfria 
resförmåner på de dagar som är markerade i Travel Calendar. 
När det gäller en kostnadsfri reseförmån med en internationell 
färjelinje måste Interrail-kortet vara giltigt i både avreselandet och 
ankomstlandet. 
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Rabatterade förmåner

Rabatterade förmåner ger dig reducerat pris på vissa tjänster eller 
produkter. Flexi Pass-användare kan utnyttja rabatterade förmåner 
vilken dag som helst under Interrail-kortets totala giltighetstid, 
även om alla resdagar redan har använts. För internationella 
färjelinjer behöver kortet endast vara giltigt i avreselandet ELLER 
ankomstlandet. 

Tips: I avsnittet Förmåner med Interrail-kortet i 
Interrail Rail Planner appen hittar du en lista över 
förmåner, sorterade efter land. Om en förmån 
kräver en förhandsbokning fi nns även information 
om hur du bokar.

De fl esta förmåner kan arrangeras på destinationen, men vissa 
kräver förhandsbokning, i synnerhet internationella färjelinjer. 
Vi rekommenderar att du kontrollerar om ett företag fortfarande 
erbjuder förmånen innan du köper eller bokar, eftersom förmåner 
kan ändras utan förvarning. Observera att förmåner endast kan 
användas om ditt Interrail-kort är giltigt i motsvarande land, och 
mot uppvisande av ditt Interrail-kort.



Interrail-förmåner
Spara på mer än enbart resande med våra pålitliga förmånspartners. 
Få tillgång till en stor mängd gratis och rabatterade förmåner med 
ditt Interrail-kort och upplev det bästa Europa har att erbjuda 
till de bästa priserna. Ladda ner vår Rail Planner app eller besök 
benefitsportal.eurailgroup.org för att hitta förmåner nära dig.

Natursköna rutter 
du måste se!

Upp till 50 % rabatt, 
eller endast bokning av 

sittplats krävs

Färjor
20-50 % rabatt inom 

Europa

Stadskort
10-50 % rabatt på 

stadskort, däribland 
Budapest, Frankfurt, 

Wien, York och många 
fler

Turer och 
sevärdheter

Upp till 50 % rabatt på 
sevärdheter, muséer 

och turer

Boende
10-20 % på hotell och 

vandrarhem i hela 
Europa

Mat och dryck
10 % rabatt på Hard 
Rock Café över hela 

Europa
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Ladda ner Rail 
Planner appen

Reseplanerare

Information om alla 
förmåner med Interrail-kortet

Reservation av e-biljetter

Reseinformation

Hämta den på:

förmåner med Interrail-kortet

Reservation av e-biljetter
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Fungerar
off line

Kostnadsfri

Rail Planner appen 
Kostnadsfri, offl  ine, 
bekväm.

Rail Planner appen är din perfekta reskompis, 

med en reseplanare som ger dig full tillgång till 

tågtidtabeller i Europa. Det bästa är att den till och 

med fungerar offl  ine, så du kan planera din nästa 

resa och hitta förmåner var du än är!
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Skapa din egen 
berätt else

Dela din Interr ail-berätt else online och inspirera andra!
  facebook.com/interrail   @interraileu

   #Interrail #CreateYourOwnStory   upload.interrail.eu


