Fantasztikus
tavaszi
Interrail akció

15%

y a Globál
kedvezmén ból
bérlet árá

Tavaszi előszezoni
kedvezmény
A tavaszi promóció keretében a kedvezményes árú bérletek
2016. február 1-je és március 31-e között vásárolhatóak meg.
Az utazás a jegyvásárlást követően akár 3 hónappal később* is
megkezdhető, áprilisban vagy májusban!

Interrail Globál bérlet
Szeretné Európát vonattal beutazni? Válassza az Interrail Globál
bérletet, mellyel felfedezhető Európa földrajzi, történelmi és
kulturális gazdagsága. A tavaszi promóció keretében most
kedvezményben részesül Globál bérlet vásárlása esetén, illetve
a kedvezmény a legtöbb Egyországos bérletre is igénybe
vehető, így az európai körút még jobban megéri. Skandináviától
Törökországig, az Interrail Globál bérlet Európa 30 országának
bebarangolását teszi lehetővé vasúton, míg az Interrail
Egyországos bérleteket azoknak ajánljuk, akik egy-egy ország
nevezetességeit szeretnék megcsodálni.

Hol vásárolható meg?
Látogasson el a www.mav-start.hu honlapra, vagy érdeklődjön a MÁVSTART nemzetközi pénztáraiban! Idegen nyelven a www.interrail.eu
valamint a www.eurailgroup.org/Interrail oldalakon tájékozódhat.

Interrail Globál bérlet típusai és árai**
Ár (euróban)

2. osztály

1. osztály

Ifjúsági Felnőtt Szenior Ifjúsági Felnőtt Szenior
5 napos 15 napon belüli felhasználással 170 € 224 € 202 € 281 € 351 € 316 €
7 napos 1 hónapon belüli felhasználással 209 € 268 € 241 € 334 € 417 € 376 €
10 napos 1 hónapon belüli felhasználással 248 € 318 € 287 € 400 € 500 € 450 €
15 napos 1 hónapon belüli felhasználással 307 € 394 € 354 € 492 € 615 € 553 €

15 napos folyamatos

287 € 352 € 317 € 442 € 553 € 498 €

22 napos folyamatos

318 € 411 € 371 € 517 € 646 € 582 €

1 hónapos folyamatos

407 € 532 € 479 € 669 € 836 € 753 €

Ifjúsági ajánlat 26 év alattiak részére vehető igénybe; szenior bérlet 60 éves kor felett
vásárolható. Gyermekek 12 éves korukig díjmentesen utaznak.

* Az érvényesség legkésőbbi első napja 2016. május 16-a lehet.
**	Az Egyországos bérletek árait keresse a www.mav-start.hu vagy a
www.interrail.eu honlapokon.

4 lépés a megfelelő
Interrail bérlet
kiválasztásához
Interrail ajánlattal fedezné fel Európát? A következő lépések
mentén könnyedén kiválaszthatja az Önnek ideális bérlettípust!

1

Európán belül hol szeretne utazni?
Válassza ki a meglátogatni tervezett
országokat és gondolja át, hány utazást
tenne, Globál bérletet vagy inkább
Egyországosat váltana.

2

Hány napot szeretne utazni?
Válassza ki az igényeinek megfelelő
érvénytartamú bérletet, pl. 5 utazási nap
15 napon belüli felhasználással (rugalmasan)
vagy az 1 hónapos folyamatos érvénytartam.

3

Melyik kocsiosztályon utazna?
Döntse el, hogy a 2. osztályt vagy 1. osztályt
választaná-e inkább utazásához.

4

Mikor szeretne indulni?
Válassza ki az utazás időpontját, és vásárolja
meg bérletét. Amennyiben a kiválasztott
vonatok kötelező helybiztosítással
közlekednek, javasoljuk, hogy váltsa meg
ülőhelyét előre.

Alkossa meg a
saját történetét
Nagyszerű
tapasztalat
“Szuper módja az
utazásnak, megváltoztatta
az életemet!”

Kaland
“Egy igazi szép élmény
volt, ilyenre nem is
számítottam – szeretem
az Interrailt!”

Barátok
„Gyönyörű helyeken
jártam és nagyon sok új
barátra leltem!”

Töltse le az Interrail
Rail Planner alkalmazását!
Ingyenes, és internetkapcsolat
nélkül is működik.

