Interrail bérletre kedvezményeket nyújtó vállalatok listája
KEDVEZMÉNYEK ORSZÁGOK SZERINT
A következő oldalakon az Interrail Globál bérlet által nyújtott ajánlatban részt vevő vasúti és
hajózási vállalatokkal kapcsolatban talál információt. Emellett megtalálja mindazokat a
további kedvezményeket, amelyekre Interrail bérlettulajdonosként jogosult. Ezeket a
kedvezményeket nem tudjuk előzetes foglalással biztosítani, ezért a helyszínen kell
igényelni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kedvezmények változhatnak – foglalás előtt
bizonyosodjon meg róla, hogy az adott vállalat még mindig biztosítja-e a kedvezményt.
Általánosan igénybe vehető kedvezmény:
Trustive Mobil Internet hozzáférés 20% kedvezmény zavartalan WiFi internet hozzáférésre
130 ország több mint 500 ezer prémium hotspot-ján keresztül.
Látogasson el a http://trustive.com/hotspots/ oldalra és ellenőrizze következő úticéljának
WiFi lefedettségét. A kedvezmény igénybevétele: www.trustive.com/interrail2015 linken.

Ausztria
Az Ausztriában érvényes bérlet az ÖBB (www.oebb.at) nemzeti vasúttársaság járatain, a
ROeEE/Raaberbahn (www.gysev.hu) által működtetett, illetve a MICOTRA-line VillachTarvisio vasútvonalakon érvényes. Ugyanakkor az Interrail bérlet a WESTbahn által
üzemeltetett szerelvényeken is érvényes. Ezeken nincs hagyományos 1. osztály, de
bérlettulajdonosok az ún. PLUS osztály kényelmét 8,5 euró felár megfizetésével vehetik
igénybe.
Kedvezményes hajószolgáltatások
Blue Danube Schiffahrt 20%-os kedvezmény; www.ddsg-blue-danube.at
■ Városnéző hajókirándulások Bécsben és Wachauban
Donauschiffahrt Wurm + Köck 7,5%-os kedvezmény a Dunán való hajózásra;
www.donauschiffahrt.de. Kizárólag hajózásra érvényes, további szolgáltatások, például büfé
vagy éjszakai elhelyezés nélkül. Előzetes helyfoglalás lehetséges; tel.: +49 851 929 292
vagy info@donauschiffahrt.de; www.donauschiffahrt.de
■ Linz: Art Museum Lentos kikötő a Donaupark-nál.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
A&O Hotelek 10%-kedvezményt biztosítanak naponta a bérlet tulajdonosoknak (kizárólag
előfoglalás
esetén).
Bécsben
és
Grazban
találhatók.
Online
foglalás:
www.aohostels.com/railpass/ vagy telefonon: +49 30 80 947 5110 (hivatkozzon a „Rail Pass”
kedvezménykódra). Bejelentkezéskor az érvényes bérletet fel kell mutatni.

Meininger hotelek 10%-os kedvezmény, ha közvetlenül a Meiningernél foglal a
www.meininger-hotels.com oldalon (a kedvezmény egyéb akcióval nem vonható össze).
Bécsben és Salzburgban találhatóak. Ingyenes WiFi áll rendelkezésre a szállodák egész
területén.
Kapcsolat: welcome@meininger-hotels.com vagy a +49(0)30 6663 6100 telefonszámon
ÖBB Intercitybus (első és másodosztály) díjmentes utazás; www.oebb.at
■ Graz-Klagenfurt: helyfoglalás javasolt
■ Klagenfurt/Villach–Venezia Mestre és Venezia Tronchetto (helyfoglalás és pótjegy fizetése
szükséges, az Egyországos Interrail nem érvényes)
ÖBB várótermek
Az első osztályra érvényes Interrail bérlet tulajdonosok díjmentesen beléphetnek az ÖBB
várótermeibe Wien Hbf, Wien-Westbahnhof, Wien-Meidling, Linz Hbf, Salzburg Hbf,
Innsbruck Hbf, Graz Hbf és Klagenfurt Hbf állomásokon.
S-Bahn
Díjmentes utazás az S-Bahn bécsi és innsbrucki elővárosi vonalain.

Belgium
A Belgiumban érvényes Interrail
vasúttársaság járatain használható.

bérlet

az

NMBS/SNCB

(www.b-rail.be)

nemzeti

Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Eurostar: kedvezményes viteldíj a bérlettulajdonosoknak. A kedvezményes árú jegy indulás
előtt cserélhető (a nem cserélhető ajánlatok néha olcsóbbak, mint a bérlettulajdonosokra
vonatkozó viteldíjak). A kedvezményes viteldíjak a készlet erejéig érvényesek, foglalás a
+44(0)84 32 186 186 telefonszámon.
■ London St Pancras–Brussels Midi
Hard Rock Cafe Brussels: www.hardrock.com/brussels
■ Brussels, Grote Markt 12a
Mutassa be Interrail bérletét a brüsszeli Hard Rock Cafe-ban és kap egy kiegészítő Hot
Fudge Sundae-t bármilyen főételhez vagy egy ingyenes ajándékot a RockShop-ból 25 €
érték feletti vásárlás esetén. Az étteremben ingyenes Wi-Fi csatlakozás biztosított a
vendégek számára.
HUSA hotelek: 5%-os kedvezmény, www.husa.es
Kedvezmény a legjobb internetes díjszabásra, kombinálható más ajánlatokkal.
Foglalás: www.husa.es; kattintson a „ private area ” gombra (az oldal jobb felső sarkában) a
bejelentkezéshez: RAIL PASS, jelszó: localice58), vagy telefonon: +34 902 100 710
(hivatkozás: Interrail)
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi
érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.

■ Düsseldorf-Eindhoven-Brüsszel
■ Düsseldorf-Roermond-Eindhoven-Antwerpen-London
Meininger hotelek: 10%-os kedvezmény, ha közvetlenül a Meiningernél foglal a
www.meininger-hotels.com oldalon (a kedvezmény egyéb akcióval nem vonható össze).
Cím: Brussels-Molenbeek (Henegouwenkaai 33). Ingyenes WiFi áll rendelkezésre a
szállodák egész területén.
Kapcsolat: welcome@meininger-hotels.com vagy a +49(0)30 6663 6100 telefonszámon.

Bosznia-Hercegovina
Bosznia-Hercegovina nemzeti vasúttársaságai a ZFBH (a Bosznia-Hercegovinai Föderáció
vasúttársasága, www.zfbh.ba) és a ZRS (a Szerb Köztársaság vasúttársasága; www.zrs-rs.
com). A Bosznia-Hercegovinában érvényes Interrail bérlet a ZFBH és a ZRS járatain
használható.
Egyéb kedvezmény nem vehető igénybe.

Bulgária
A Bulgáriában érvényes bérlet a BDZ nemzeti vasúttársaság (www.bdz.bg) járatain
használható.
Egyéb kedvezmény nem vehető igénybe.

Cseh Köztársaság
A Cseh Köztársaságban érvényes bérlet a CD nemzeti vasúttársaság (www.cd.cz) járatain
használható.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
A&O Hotelek 10%-kedvezményt biztosítanak naponta a bérlet tulajdonosoknak (kizárólag
előfoglalás esetén). Prágában találhatók. Online foglalás: www.aohostels.com/railpass/ vagy
telefonon: +49 30 80 947 5110 (hivatkozzon a „Rail Pass” kedvezménykódra).
Bejelentkezéskor az érvényes bérletet fel kell mutatni.
CD kerékpár
Béreljen biciklit kedvezményes áron: www.cd.cz/cdbike
CD várótermek
Az első osztályú bérlettel rendelkezők díjmentesen használhatják a számos vasútállomáson
található CD várótermeket.
CD vasúti múzeum
20% kedvezmény a Luzna u Rukovnika-ban található múzeumban: www.cdmuzeum.cz
CD taxi
Igényelje kedvezményesen a Praha hl.n., Ostrava hl.n., Ostrava-Svinov vagy Brno hl.n.
pályaudvarokra/ról közlekedő CD taxi szolgáltatást: www.cd.cz/cdtaxi
Hard Rock Cafe Prága: www.hardrock.com/prague

■ Prague, Male Namesti, 142/3
Mutassa be Interrail bérletét a prágai Hard Rock Cafe-ban és kap egy ingyenes ajándékot a
RockShop-ból 25 € érték feletti vásárlás esetén. Az étteremben ingyenes Wi-Fi csatlakozás
biztosított a vendégek számára.
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi
érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.
■ München-Prága
■ Strassbourg-Mannheim-Nürnberg-Prága

Dánia
A Dániában érvényes bérlet Dánia nemzeti vasúttársasága, a DSB (www.dsb.dk) járatain,
valamint az alábbi magán-vasúttársaságok járatain vehető igénybe:
■ Arriva
■ DSB-Øresund
Kedvezményes hajószolgáltatások
Fjord Line 10%-os kedvezmény a vitel- és szállásdíjakból a nyári szezonban (június 20-tól
augusztus 17-ig), 20%-os kedvezmény az év többi időszakában: www.fjordline.com
■ Hirtshals–Kristiansand
■ Hirtshals– Langesund (20% kedvezmény egész évben)
■ Hirtshals– Stavanger - Bergen
Foglalás az info@fjordline.nl címen, a +31 433 270 061 telefonszámon, vagy a Fjord Line
jegyirodáiban.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Dán
Vasúti
Múzeum
www.jernbanemuseet.dk

(Danmarks

jernbanemuseum)

25%

kedvezmény;

A Dán Vasúti Múzeum Odense városban található.
DSB várótermek
Az első osztályú bérlettel rendelkezők díjmentesen használhatják
Koppenhágában és Odensében található DSB várótermeket.

az

Århusban,

Hard Rock Cafe Koppenhága: www.hardrock.com/copenhagen
■ Copenhagen, Vesterbrogade 3
Mutassa be Interrail bérletét a koppenhágai Hard Rock Cafe-ban és kap egy ingyenes
ajándékot a RockShop-ból bármely vásárlása esetén. Az étteremben ingyenes Wi-Fi
csatlakozás biztosított a vendégek számára.
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi

érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.
■ Berlin-Koppenhága
Nordjyske Jernbaner (magánvasút) 50%-os kedvezmény
■ Frederikshavn–Skagen
■ Hirtshals–Hjørring

Finnország
A Finnországban érvényes bérlet a VR nemzeti vasúttársaság (www.vr.fi) járatain vehető
igénybe.
Kedvezményes hajószolgáltatások
Finnlines 30%-os kedvezmény a normál viteldíjra (kabinokra, kikötői díjakra és étkezésre
nem érvényes)
■ Helsinki–Travemünde
Információ, helyfoglalás és online foglalás: www.finnlines.com. Kedvezményének
igénybevételéhez hivatkozzon a „ RAIL ” kódra. Kizárólag csak on-line foglalás lehetséges. A
beszálláskor mutassa fel Interrail bérletét.
Tallink Silja Oy 20-40%-os kedvezmény. On-line foglalás: www.siljaline.com, hivatkozzon
az „ EURAIL ” promóciós kódra. A kedvezmény mértéke függ az utazás dátumától és a
foglalási körülményektől. A kikötői díjak külön fizetendők.
■ Helsinki–Stockholm Mariehamnot érintve
■ Helsinki–Tallinn
■ Stockholm–Turku Mariehamnot vagy Långnäst érintve
A kedvezmények a C-A kabinkategóriára érvényesek, a Helsinki–Tallin útvonalon a
fedélzeten/star osztályon.
Finnország: +358(0)600 15700; Svédország: +46(0)822 2140
Viking Line 50%-ig terjedő kedvezményes árú jegyek az Interrail bérlettulajdonosok
számára: www.vikingline.com. Foglalásért hívja a +358(0)60041577-os telefonszámot. A
fedélzetre való belépés előtt mutassa fel Interrail bérletét. Fülkék foglalása esetén a
kedvezmény nem biztosított.
■ Helsinki–Tallin
■ Turku/Helsinki–Stockholm (Ålandot érintve)
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Díjmentes belépés a vasúti múzeumokba.
■ Hyvinkää: www.rautatie.org Hyvinkäänkatu 9
■ Jokioinen: www.jokioistenmuseorautatie.fi; a kedvezmény kiterjed egy 14 kilométer hosszú
keskeny nyomtávú vasútra, és a Minkiö állomásán található múzeumra is (nyitva júniustól
augusztus közepéig).

Veljekset Salmela és Net-matkat díjmentes buszos utazás az Interrail bérlet felmutatásával
■ Kemi/Tornio–Haparanda

Franciaország
A Franciaországban érvényes bérlet az SNCF nemzeti vasúttársaság járatain használható
(www.sncf.com és www.voyages-sncf.com). A bérlet érvényes a Franciaország – Basel és
Genf (Svájc), Franciaország - Figueres vagy Port Bou (Spanyolország), Franciaország Luxemburg (Luxemburg), továbbá a Franciaország - Ventimiglia (Olaszország) közötti
utazásokra is.
Kedvezményes hajószolgáltatások
Irish Ferries 30%-os kedvezmény; www.irishferries.com
■ Cherbourg–Rosslare (februártól decemberig)*
■ Roscof–Rosslare (májustól szeptemberig)*
*A járatok nem indulnak minden nap, a helyfoglalás kötelező.
Írország: +353(0)818 300 400; Franciaország: +33(0)233 234 444; +33(0)170 720 326
(francia nyelven)
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Kedvezményes belépés
Eurostar: kedvezményes viteldíj a bérlettulajdonosoknak. A kedvezményes árú jegy indulás
előtt egy alkalommal cserélhető (a nem cserélhető ajánlatok néha olcsóbbak, mint a
bérlettulajdonosokra vonatkozó viteldíjak). A kedvezményes viteldíjak a készlet erejéig
érvényesek, foglalás a +44(0)84 32 186 186 telefonszámon.
■ London St Pancras-Lille-Paris Nord
Hard Rock Cafe: www.hardrock.com
■ Nizza, 5 Promenade des Anglais
■ Párizs, 14 Boulevard Montmartre
Mutassa be Interrail bérletét a Hard Rock Cafe-ban és kap egy ingyenes ajándékot a
RockShop-ból 25 € érték feletti vásárlás esetén. Az étteremben ingyenes Wi-Fi csatlakozás
biztosított a vendégek számára.
SNCF busz díjmentes utazás
■ Digne–St Auban
■ Digne–Veynes
■ Canfranc–Oloron
Thello nemzetközi éjszakai és nappali vonatok Franciaország és Olaszország között
25% kedvezmény a felnőtt viteldíjból; a ’Special’ tarifa abban az esetben érhető el,
amennyiben a bérlet érvényes Franciaországban és/vagy Olaszországban. Foglalás: a
Thello.com vagy a Trenitalia.com weboldalakon keresztül lehetséges, továbbá
Franciaországban a Paris Gare de Lyon és Nice Ville állomásokon található Thello Boutiqueokban és a Thello jegykiadó automatákból; Olaszországban a Trenitalia jegypénztáraiban

vagy jegyértékesítő automatáiból, míg egyéb országokban a www.trenitalia.com oldalon
jegyzett viszonteladókon keresztül (válassza az angol nyelvet, bővebb információt a
„purchase/agencies abroad” oldalon talál). A kedvezményes ár a készlet erejéig vehető
igénybe. A nem visszatéríthető jegyek előfordul, hogy kedvezőbb áron vásárolhatóak meg. A
bérlettulajdonosoknak járó kedvezmény nem vásárolható meg a vonatok fedélzetén, lásd
www.thello.com
■ Marseille-Toulon-Les Arcs-St. Raphael-Cannes-Antibes-Nizza-Monaco-Menton-VintimilleSan Remo-Imperia-Diano Marina-Alassio-Albenga-Finale Ligure-Savona-Genova-VogheraPavia-Milánó
■ Párizs-Dijon-Milánó-Brescia-Verona-Vicenza-Padova-Velence

Görögország
A Görögországban érvényes bérlet a TRAINOSE (www.trainose.gr) nemzeti vasúttársaság
járatain használható.
Kedvezményes hajóutak
Attica Group: Blue Star Ferries belföldi járatok
30%-os kedvezmény, ha már hajózott az Adriai-tengeren a Superfast Ferries vagy az ANEK
Lines (Anconán keresztül) igénybevételével; www.bluestarferries.com
■ Piraeus–Chios–Mytilene (Lesvos)
■ Piraeus–Cyclades
■ Piraeus–Dodecanese
■ Rafina–Cyclades
Foglalások: +30 210 891 9800 vagy helpdesk@attica-group.com
Attica Group: Kréta, Heraklion belföldi járatok, a Superfast Ferries és az ANEK Lines
közösen üzemelteti
30%-os kedvezmény, ha már hajózott az Adriai-tengeren a Superfast Ferries vagy az ANEK
Lines (Anconán keresztül) igénybevételével; www.superfast.com; www.anek-superfast.com
■ Piraeus–Chania (Kréta)
■ Piraeus–Heraklion (Kréta)
Helyfoglalás: +30 210 891 9800, +30 210 891 9700 vagy helpdesk@attica-group.com,
helpdesk1@anek-superfast.com
Attica Group: Superfast Ferries által közlekedtetett nemzetközi járatok (Interrail
Global, Interrail Görögország Plus és Interrail Olaszország Plus bérletekkel igénybe
vehető)
Díjmentes légpárnás hely az első osztályra szóló bérlettel, ingyenes fedélzeti hely a
másodosztályra szóló bérlettel; www.superfast.com
■ Bari–Korfu (járatok csak a nyári időszakban)
■ Bari–Igoumenitsa
■ Bari–Patras
Felár főszezonban: júniusban és szeptemberben: 10 €/fő/út, júliusban és augusztusban: 20
€/fő/út. A kikötői illeték ára 7 € utasonként és irányonként. Üzemanyag-felárat
felszámolhatnak. Utasfelvétel 2 órával indulás előtt. A Görögországra és Olaszországra
érvényes Egyországos Interrail bérlettel 30%-os kedvezményt kaphat.

Olaszország: +39 080 528 2828, info.bariport@superfast.com
Görögország: +30 210 891 9130, helpdesk@attica-group.com
Online foglalás: www.superfast.com (=> partnerships => Train & Ferry).
PATRASI végállomás: déli kikötő, Akti Dymeon. Transzferbusz az új és régi kikötő
(TRAINOSE vasútállomás) között rendelkezésre áll (nagyjából 0,90 €/fő áron). Utasfelvétel
az új kikötőben.
BARI végállomás: Stazione Marittima Porto 6, Corso Antonio de Tulio
Attica Group: a Superfast Ferries és az ANEK Lines által közösen közlekedtetett
nemzetközi járatok (Interrail Global, Interrail Görögország Plus és Interrail Olaszország
Plus bérletekkel igénybe vehető)
Díjmentes légpárnás hely az első osztályra szóló bérlettel, ingyenes fedélzeti hely a
másodosztályra szóló bérlettel; www.superfast.com; www.anek-superfast.com
■ Ancona–Igoumenitsa
■ Ancona–Patras
Felár főszezonban: júniusban és szeptemberben: 10 €/fő/út, júliusban és augusztusban: 20
€/fő/út. A kikötői illeték ára 7 € utasonként és irányonként. Üzemanyag-felárat
felszámolhatnak. Utasfelvétel 2 órával indulás előtt. A Görögországra és Olaszországra
érvényes Egyországos Interrail bérlettel 30%-os kedvezményt kaphat.
Olaszország:
+39
071
202
info.anconaport@superfast.com

033-4;

+39

071

207

0218

(fülkés);

Görögország: +30 210 891 9130, +30 210 891 9700, vagy helpdesk@attica-group.com,
helpdesk1@anek-superfast.com.
Online foglalás: www.superfast.com (=>partnerships=>Train & Ferry).
PATRASI végállomás: déli kikötő, Akti Dymeon. Transzferbusz az új és régi kikötő
(TRAINOSE vasútállomás) között rendelkezésre áll. Utasfelvétel az új kikötőben.
ANCONAI végállomás: Via Luigi Einaudi, Zona Mandracchio.
Utasfelvétel a végállomáson, majd a beszálláshoz üljön fel a 20. sz. (díjmentes)
transzferbuszra, mely a kikötőbe szállítja Önt.
Grimaldi Lines 20%-os kedvezmény a menetdíjból (kivéve: kikötői illeték, fix hozzájárulás,
különleges díjak, üzemanyag felár, fedélzeti ellátás és szolgáltatások).
www.grimaldi-lines.com
■ Brindisi-Korfu
■ Brindisi-Igoumenitsa és Patras
Információ és helyfoglalás a Grimaldi Ügyfélközpontban:
Olaszország: (+39) 081 496 444 vagy Spanyolország (+34) 902.531.333, vagy
info@grimaldi.napoli.it és reservas@grimalditour.com. Mindkét esetben szükséges az
Interrail bérlet másolatának e-mailben való elküldése. Személyes ügyintézés esetén
látogasson el a Grimaldi Lines olaszországi irodáiba (Grimaldi Tours Nápoly, Via Marchese
Campodisola 13; Grimaldi Tours Róma, Via Boncompagni 43; Grimaldi Tours Palermo, Via
Emerico Amari 8)
Minoan Lines Domestic: Belföldi járatok: 30%-os kedvezmény, ha már hajózott (vagy
lefoglalta hajóútját) az Adriai-tengeren a Minoan Lines igénybevételével. Információ és
foglalás: Piraeus, Görögország,
tel.: +30 210 4145700; e-mail: booking@minoan.gr; www.minoan.gr

■ Igoumenitsa–Patras
■ Heraklion–Piraeus
Minoan Lines International: Nemzetközi járatok: www.minoan.gr
Ingyenes légpárnás hely az első osztályra szóló Interrail Global bérlettel rendelkezőknek.
Ingyenes fedélzeti hely a másodosztályra szóló Interrail Global bérlettel rendelkezőknek.
■ Patras/Igoumenitsa–Ancona/Ravenna/Trieszt
Felár főszezonban: júniusban és szeptemberben: 10 €/fő/út, júliusban és augusztusban: 20
€/fő/út. A kikötői illeték ára 7 € utasonként és irányonként. Üzemanyag-felárat
felszámolhatnak. Utasfelvétel 2 órával indulás előtt.
További információk:
Olaszország, Ancona, tel.: +39 071 201708, e-mail: minoan@minoan.it; Trieszt, tel.: +39 040
363737, e-mail: minoan.ts@agemar.it
Görögország, Piraeus, tel.: +30 210 4145700, e-mail: booking@minoan.gr
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Athéni vasúti múzeum: díjmentes belépés
Nyitva: naponta (hétfő kivételével) 9–13 óra között, Athén, Siokou u. 4
TRAINOSE busz díjmentes a bérlettulajdonosoknak
■ Kiato-Patras
TRAINOSE váróterem
Az első osztályú bérlettel rendelkezők díjmentesen használhatják az Athéni Központi
Pályaudvar (Stathmos Larissis) várótermét.

Hollandia
A Hollandiában érvényes bérlet az NS nemzeti vasúttársaság járatain, illetve az alábbi
magán-vasútvonalakon érvényes:
■ Arriva
■ Breng
■ Connexxion
■ DB Regio
■ Eurobahn / Keolis
■ Synthus
■ Veolia
Kedvezményes hajószolgáltatások
Stena Line 30%-os kedvezmény az álló-helyekből; www.stenaline.com
■ Harwich-Hoek van Holland: helyfoglalás kötelező
Jegyeket telefonon keresztül vagy személyesen a kikötőkben foglalhat, Nagy-Britanniában
+44 (0)8445 762 762, Írországban: +353 (0) 1204 7744

Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Hard Rock Cafe Amsterdam: www.hardrock.com/amsterdam
■ Amsterdam, Max Euweplein 57-61
Mutassa be Interrail bérletét a Hard Rock Cafe-ban és kap egy ingyenes ajándékot a
RockShop-ból 25 € érték feletti vásárlás esetén. Az étteremben díjmentes Wi-Fi csatlakozás
biztosított a vendégek számára.
Hotel Amsterdam 15%-of kedvezmény on-line foglalás esetén: www.hotelamsterdam.nl,
kattintson a „Book now” => „Corporate & Loyalty prices” oldalra és írja be a promóciós kódot:
„ eurail ”
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi
érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.
■ Düsseldorf-Eindhoven-Brüsszel
■ Düsseldorf-Roermond-Eindhoven-Antwerpen-London
Meininger hotelek 10%-os kedvezménnyel, ha közvetlenül a Meiningernél foglal a
www.meininger-hotels.com oldalon (a kedvezmény egyéb akcióval nem vonható össze). A
szálloda Amsterdam-Westen található (Orlyplein 1-67). A hallban ingyen WiFi áll
rendelkezésre. Kapcsolat: welcome@meininger-hotels.com vagy a +49(0)30 6663 6100
telefonszámon érdeklődhet.
Boijmans-van Beuningen múzeum 20% kedvezmény a belépési díjból. Kérjük mutassa be
az Interrail bérletét jegyvásárláskor. Felhívjuk figyelmét, hogy néhány kiállításon felárat
számítanak fel.
Museumpark 18-20, Rotterdam; www.boijmans.nl
NS várótermek
Az utazás napján az első osztályú foglalással rendelkezők díjmentesen használhatják a NS
várókat. A várók az alábbi vasútállomásokon találhatók: Amsterdam, Rotterdam és Schiphol.
Hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 8-ig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon pedig
délelőtt 10-től este 6-ig tartanak nyitva.

Horvátország
A Horvátországban érvényes bérlet a HZ Putnicki prijevoz nemzeti vasúttársaság járatain
használható (www.hzpp.hr).
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Chill Out Hostel Zagreb 10% kedvezmény on-line foglalás esetén: info@chillout-hostelzagreb.com. Telefonon is foglalhat, hívja a +385 1 4849 605 vagy +385 95 4444 012
telefonszámokat. 5% kedvezmény előzetes foglalás nélküli Interrail bérlet tulajdonosoknak.
Bejelentkezéskor kérjük, mutassa be bérletét. 10 fős vagy azt meghaladó csoportok további
kedvezményben részesülnek; www.chillout-hostel-zagreb.com
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi

érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.
■ München-Ljubljana-Zágráb
■ München-Vinkovci

Írország
Az Írországban érvényes bérlet az Irish Rail/Iarnród Éireann (www.irishrail.com) nemzeti
vasúttársaság járatain, illetve a Translink NI Railways (www.translink.co.uk) járatain
érvényes, mely Észak-Írország nemzeti vasúttársasága.
Kedvezményes hajószolgáltatások
Irish Ferries 30%-os kedvezmény; www.irishferries.com
■ Cherbourg–Rosslare (februártól decemberig)*
■ Dublin Ferryport–Holyhead, előzetes foglalás ajánlott
■ Pembroke–Rosslare, előzetes foglalás ajánlott
■ Roscof–Rosslare (májustól szeptemberig)*
*A járatok nem indulnak minden nap, helyfoglalás kötelező.
Írország: +353(0)818 300 400; Franciaország: +33(0)233 234 444; +33(0)170 720 326
(francia nyelven)
Stena Line 30%-os kedvezmény; www.stenaline.com
■ Cairnryan-Belfast: Superferry/HSS
■ Fishguard–Rosslare: Superferry
■ Dublin Port–Holyhead Superferry Stena Adventurer
■ Holyhead–Dun Loaghaire: HSS (gyorsjárat) csak nyáron
■ Liverpool-Belfast: Superferry, naponta kétszer
Jegyeket telefonon lehet rendelni vagy személyesen lehet megvásárolni a kikötőkben, az
Interrail bérlet felmutatásával. Nagy-Britanniában +44 (0)8445 762 762; Írországban: +353
(0)1204 7744
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Railtours Ireland: www.railtoursireland.com
Akár 30 € kedvezmény! A Railtours Ireland a Dublinba érkező turistáknak kínál kiváló
lehetőséget Írország megismerésére úgy, ahogy nem lenne módjuk megtekinteni egy vagy
két napos szervezett utazás keretében. Írországi elérhetőség: +353 (0)1 856 0045

Lengyelország
A Lengyelországban érvényes bérlet a PKP-hoz tartozó vasúttársaság járatain érvényes:
PKP Intercity JSC (www.intercity.pl). Ugyanakkor érvényes az alábbi, a helyi
önkormányzatok tulajdonában lévő vállalatok járatain:

■ KM Koleje Mazowieckie KM
■ Przewozy Regionalne (regionális szolgáltatások)
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi
érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.
■ Berlin-Wroclaw-Krakkó
■ Berlin-Szczeczin

Luxemburg
A Luxemburgban érvényes Interrail bérlet a CFL (www.cfl.lu) nemzeti vasúttársaság járatain
használható.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi
érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.
■ Frankfurt-Hahn-Trier-Luxemburg

Macedónia
A Macedóniában érvényes bérlet az MZ Transport AD Skopje nemzeti vasúttársaság járatain
érvényes (www.mztransportad.com.mk).
Egyéb kedvezmény nem vehető igénybe.

Magyarország
A Magyarországon érvényes Interrail bérlet a MÁV-START (www.mav-start.hu) nemzeti
vasúttársaság járatain, illetve a GYSEV/Raaberbahn (www.gysev.hu) által működtetett
vasútvonalakon érvényes.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Magyar Vasúttörténeti Park 50%-os kedvezmény a Magyar Vasúttörténeti Parkba való
belépéskor (szezonális nyitva tartás). A vasúttörténeti park megközelíthető Budapest Nyugati
pályaudvarról, Desiro vonatokkal, melyek Esztergom irányába közlekednek (a bérlettel
igénybe vehetőek). Kérjük, vegye figyelembe, hogy pályaépítési munkálatok vannak
folyamatban ezen a vasútvonalon.

Cím: Tatai út 95, 1142 Budapest, tel.: +36 1 450 1497, www.vasuttortenetipark.hu, e-mail:
info@vasuttortenetipark.hu
MÁV-START üzleti váróterem
Azon első osztályú bérlettulajdonosok, akik első osztályra vagy Railjet Business osztályra
érvényes helyfoglalással, vagy Single / Double hálókocsi jeggyel rendelkeznek, díjmentesen
használhatják a MÁV-START üzleti várótermét Budapest-Keleti pályaudvaron.

Montenegró
A Montenegróban érvényes bérlet a ZPCG (www.zpcg.me) nemzeti vasúttársaság járatain
használható.
Egyéb kedvezmény nem vehető igénybe.

Nagy-Britannia
Nagy-Britannia vasútvonalait több magántársaság üzemelteti. Kérjük, részletekért látogasson
el a http://www.atoc.org/train-companies oldalra.
Kedvezményes hajószolgáltatások
Irish Ferries 30%-os kedvezmény; www.irishferries.com
■ Dublin Ferryport–Holyhead, előzetes foglalás ajánlott
■ Pembroke–Rosslare, előzetes foglalás ajánlott
Írország: +353(0)818 300 400; Franciaország: +33(0)233 234 444, +33(0)170 720 326
(francia nyelven)
Stena Line 30%-os kedvezmény; www.stenaline.com
■ Cairnryan-Belfast: Superferry/HSS
■ Fishguard–Rosslare: Superferry
■ Harwich–Hoek van Holland, helyfoglalás kötelezı
■ Dublin Port–Holyhead: Superferry Stena Adventurer
■ Holyhead–Dun Loaghaire: HSS (Gyorsjárat) csak nyáron
■ Liverpool-Belfast: Superferry, naponta kétszer
Jegyeket telefonon lehet rendelni vagy személyesen lehet megvásárolni a kikötőkben, az
Interrail bérlet felmutatásával. Nagy-Britanniában +44 (0)8445 762 762; Írországban: +353
(0)1204 7744
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Eurostar: kedvezményes viteldíj a bérlettulajdonosoknak, amely indulás előtt egy
alkalommal cserélhető (a nem cserélhető viteldíjak néha olcsóbbak, mint a
bérlettulajdonosokra vonatkozó viteldíjak). A viteldíjak a készlet erejéig érvényesek, foglalás
a +44(0)84 32 186 186 telefonszámon.
■ London St Pancras-Lille-Paris Nord
■ London St Pancras–Brussels Midi

Hard Rock Cafe UK: www.hardrock.com
■ Edinburgh, 20 George Street
■ Glasgow, 179 Buchanan Street (2013 novemberében nyílik)
■ London, 150 Old Park Lane
■ Manchester, Exchange Square
Mutassa be Interrail bérletét a brüsszeli Hard Rock Cafe-ban és ajándékot kap RockShopból 25£ érték feletti vásárlás esetén. Az étteremben ingyenes Wi-Fi csatlakozás biztosított a
vendégek számára.
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi
érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.
■ Düsseldorf-Roermond-Eindhoven-Antwerpen-London
Meininger hotelek 10%-os kedvezmény, ha közvetlenül a Meiningernél foglal a
www.meininger-hotels.com oldalon (a kedvezmény egyéb akcióval nem vonható össze).
Londonban található. Ingyenes WiFi áll rendelkezésre a szálloda egész területén. Kapcsolat:
welcome@meiningerhotels.com vagy +49(0)30 6663 6100

Németország
A Németországban érvényes bérlet a DB nemzeti vasúttársaság járatain érvényes
(www.bahn.de), beleértve a belföldi IC busz szolgáltatásokat is (helyfoglalás kötelező).
Az Interrail bérletek érvényesek a Németországból Basel Bad-ba (Svájc) és Salzburgba
(Ausztria) való utazásra is.
Az Interrail bérlet érvényességével kapcsolatban a magán-vasúttársaságok által működtetett
vonatok esetében lásd: www.eurailgroup.org/germanrailways.aspx
Kedvezményes hajószolgáltatások
Donauschiffahrt Wurm + Köck 7,5%-os kedvezmény a Dunán való hajózásra;
www.donauschiffahrt.de. Kizárólag hajózásra, további szolgáltatásokra, például büfé vagy
éjszakai ellátásra nem érvényes. Előzetes helyfoglalás lehetséges; tel.: +49 851 929 292
vagy info@donauschiffahrt.de); www.donauschiffahrt.de
■ Deggendorf: Festplatz, Eginger u.
■ Passau: 11. sz. kikötő, Fritz-Schäffer-Promenade
■ Regensburg: beszállás a Donaumarkt melletti Vas-Hídon
Finnlines 30%-os kedvezmény a normál viteldíjra (kabinokra, kikötői illetékre és étkezésre
nem érvényes)
■ Helsinki–Travemünde
■ Malmö–Travemünde: 20%-os kedvezmény
Információ, helyfoglalás és online foglalás: www.finnlines.com. Kedvezményének
igénybevételéhez hivatkozzon a „ RAIL ” kódra. Kizárólag csak on-line foglalás lehetséges. A
bejelentkezésnél mutassa fel Interrail bérletét.

KD German Rhine Line 20% kedvezmény a társaság által közlekedtetett hajójáratokra a
Rajnán Köln és Mainz között, valamint a Mosel folyón Koblenz és Cochem között; lásd
www.k-d.de
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
A&O Hotelek 10%-kedvezményt biztosítanak a bérlet tulajdonosoknak (kizárólag előfoglalás
esetén). A következő városokban található: Aachen, Berlin, Dortmund, Drezda, Düsseldorf,
Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Lipcse, München és Nürnberg. Online foglalás:
www.aohostels.com/railpass/ vagy telefonon: +49 30 80 947 5110 (hivatkozzon a „Rail Pass”
kedvezménykódra). Bejelentkezéskor az érvényes bérletet fel kell mutatni.
Díjmentes buszjárat a wertheimi és ingolstadti Outlet Falvakba
Díjmentes buszos transzfer a „Bevásárló Expresszbuszon". A buszok Wertheimba Frankfurt
központi állomásáról, míg Ingolstadtba München központi állomásáról indulnak.
■ Frankfurt–Wertheim (hétfőtől szombatig): a busz 9:30-kor indul Frankfurt központi
állomásáról (a buszmegálló 7-9 kocsiállásából – a déli kijáraton menjen a buszparkoló
irányába, mely a Mannheimerstrasse 15-tel szemben található). Visszaút Frankfurtba: 15 óra
30 perckor; www.coach.wertheimvillage.com
■ München–Ingolstadt (hétfőtől szombatig): a busz 9:30-kor indul München központi
pályaudvarához közeli Sofitel Munich Bayerpost-tól (Bayerstrasse 12) vagy 9:45-kor a BMW
Welt-től
(Olympiapark
1.).
Visszaút
Münchenbe:
15
óra
30
perckor;
www.coach.ingolstadtvillage.com
Hard Rock Cafe; www.hardrock.com/
■ Berlin, Kurfürstendamm 224
■ Köln, Gürzenichstr. 8
■ München, Platzl 1 - városközpont/a Hofbräuhausszal szemben
Mutassa be Interrail bérletét a müncheni vagy kölni Hard Rock Cafe-ban és kap egy
kiegészítő Hot Fudge Sundae-t bármilyen főételhez vagy egy ingyenes ajándékot a
RockShop-ból 25 € érték feletti vásárlás esetén. Az étteremben ingyenes Wi-Fi csatlakozás
biztosított a vendégek számára.
Mutassa be Interrail bérletét a berlini Hard Rock Cafe-ban és ajándékot kap a RockShop-ból
25 € érték feletti vásárlás esetén. Az étteremben ingyenes Wi-Fi csatlakozás biztosított a
vendégek számára.
IC busz Berlin-Krakkó között
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi
érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.
■ Berlin-Koppenhága
■ Berlin-Szczeczin
■ Berlin-Wroclaw-Krakkó
■ Düsseldorf-Roermond-Eindhoven-Antwerpen-London
■ Düsseldorf-Eindhoven-Brüsszel

■ Frankfurt-Hahn-Trier-Luxemburg
■ München-Ljubljana-Zágráb
■ München-Vinkovci
■ München-Prága
■ München-Zürich
■ Stassbourg-Mannheim-Nürnberg-Prága
Meininger hotelek 10%-os kedvezménnyel, ha közvetlenül a Meiningernél foglal a
www.meininger-hotels.com oldalon (a kedvezmény egyéb akcióval nem vonható össze).
Berlinben, Frankfurtban, Münchenben, Kölnben és Hamburgban találhatók. WiFi ingyenesen
vehető igénybe. Kapcsolat: welcome@meiningerhotels.com vagy +49(0)30 6663 6100
Nürnbergi vasúti múzeum: bérlettulajdonosoknak díjmentes belépő; www.dbmuseum.de
Romantic Road Coach 20% kedvezmény; www.romanticroadcoach.de
■ A „Romantikus-utcán” (Romantische Strasse) (májustól októberig): Frankfurt/M Rothenburg ob der Tauber - Augsburg - München/Füssen útvonalon. A foglalás kiemelten
javasolt a www.romanticroadcoach.de és www.touring-travel.eu címeken.
S-Bahn díjmentes utazás az S-Bahnon a nagyobb német városokban.
Az S-Bahn felismerhető az emblémájáról: fehér S zöld háttérben.

Norvégia
A Norvégiában érvényes Interrail bérlet az NSB (www.nsb.no) nemzeti vasúttársaság
járatain használható, illetve utazhat vele Oslo és Gøteborg (Svédország), vagy Oslo és
Stockholm (Svédország) között is a közvetlen járatokon is.
Első osztályú utazásra nincs lehetőség Norvégiában; az NSB a legtöbb vonaton komfort
osztályt kínál az elsőosztályú bérlettel rendelkezők számára, ülőhelyek a készlet erejéig.
Előzetes helyfoglalás nem kötelező, de ajánlott. A helyszínen történő foglalások díjmentesek
az első osztályú bérlettel rendelkezők számára. Foglalás az NSB állomásokon vagy az NSB
call centeren keresztül: + 47 815 00 888.
Kedvezményes hajószolgáltatások
Fjord 1 Fylkesbaatane 50%-os kedvezmény (jegyek a helyszínen vásárolhatók,
helyfoglalás nem szükséges); www.fjord1.no
■ Flåm–Gudvangen:
■ Geiranger-Hellsylt
■ Geiranger-Valldal
■ Gudvangen-Kaupanger (Laerdal)
Fjord Line 10% kedvezmény főszezonban (június 20-tól augusztus 17-ig) a viteldíjra és az
elszállásolásra vonatkozóan, 20% kedvezmény főszezonon kívül; www.fjordline.com
■ Hirtshals-Kristiansand
■ Hirtshals-Langesund (20% kedvezmény egész évben)
■ Hirtshals-Stavanger-Bergen

Foglalás: info@fjordline.nl, +31 433 270 061, vagy személyesen a Fjord Line irodákban vagy
kikötőkben.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Interrail Center Trondheim; www.tirc.no
■ Nyitva július 1. és augusztus 8. között. Díjmentes belépés, szállás és reggeli kedvező
árakon.
Nettbus Midt-Norge AS, avd. Møre 50%-os kedvezmény; jegyek a buszon vásárolhatóak
(készpénzes fizetéssel). A menetrendet lásd: www.NSB.no. A buszok az Åndalsnes
buszállomásról (az állomásépület mögött) indulnak és ide is érkeznek; www.nettbuss.no
■ Ålesund–Åndalsnes buszjáratok
Norske Vandrerhjem / Hostelling International Norway 10% kedvezmény Norvégia
számos hostelében az Interrail bérlettulajdonosoknak. A kedvezményt nem lehet további
ajánlatokkal kombinálni, és foglalni közvetlenül a hostelnél kell e-mailben vagy telefonon.
A következő városok/falvak hosteleiben érvényes a 10%-os kedvezmény: Bø in Telemark,
Dombås, Flåm, Froland, Geilo, Gjøvik, Halden, Hamar, Hjerkinn, Høvringen, Kongsberg,
Lillehammer, Lunde, Moss, Oslo, Gardermoen, Røros, Sandnes, Tønsberg;
www.hihostels.no
Vasúti múzeum Hamarban díjmentes belépés; www.norsk-jernbanemuseum.no
Flåm vasút 30%-os kedvezmény (a jegyek bármelyik állomáson megvásárolhatók, nincs
szükség helyfoglalásra); www.flamsbana.no
■ Flåm–Myrdal
Veøy Buss AS 50%-os kedvezmény (nincs szükség helyfoglalásra, jegyek a buszsofőrtől
vásárolhatók (készpénzes fizetéssel); www.veoy.no
■ Åndalsnes–Molde buszjáratok

Olaszország
Az Olaszországban érvényes bérlet a Trenitalia (www.trenitalia.com) nemzeti vasúttársaság
járatain vehető igénybe továbbá érvényes a Trenord vonataira, illetve a Micotra társaság
Udine-Tarvisio között közlekedő járataira is.
Attica Group: Superfast Ferries által közlekedtetett nemzetközi járatok (Interrail
Global, Interrail Görögország Plus és Interrail Olaszország Plus bérletekkel igénybe
vehető)
Díjmentes légpárnás hely az első osztályra szóló bérlettel, ingyenes fedélzeti hely a
másodosztályra szóló bérlettel; www.superfast.com
■ Bari–Korfu (járatok csak a nyári időszakban)
■ Bari–Igoumenitsa
■ Bari–Patras
Felár főszezonban: júniusban és szeptemberben: 10 €/fő/út, júliusban és augusztusban: 20
€/fő/út. A kikötői illeték ára 7 € utasonként és irányonként. Üzemanyag-felárat
felszámolhatnak. Utasfelvétel 2 órával indulás előtt. A Görögországra és Olaszországra
érvényes Egyországos Interrail bérlettel 30%-os kedvezményt kaphat.

Olaszország: +39 080 528 2828, info.bariport@superfast.com
Görögország: +30 210 891 9130, helpdesk@attica-group.com
Online foglalás: www.superfast.com (=> partnerships => Train & Ferry).
PATRASI végállomás: déli kikötő, Akti Dymeon. Transzferbusz az új és régi kikötő
(TRAINOSE vasútállomás) között rendelkezésre áll (nagyjából 0,90 €/fő áron). Utasfelvétel
az új kikötőben.
BARI végállomás: Stazione Marittima Porto 6, Corso Antonio de Tulio
Attica Group: a Superfast Ferries és az ANEK Lines által közösen közlekedtetett
nemzetközi járatok (Interrail Global, Interrail Görögország Plus és Interrail Olaszország
Plus bérletekkel igénybe vehető)
Díjmentes légpárnás hely az első osztályra szóló bérlettel, ingyenes fedélzeti hely a
másodosztályra szóló bérlettel; www.superfast.com; www.anek-superfast.com
■ Ancona–Igoumenitsa
■ Ancona–Patras
Felár főszezonban: júniusban és szeptemberben: 10 €/fő/út, júliusban és augusztusban: 20
€/fő/út. A kikötői illeték ára 7 € utasonként és irányonként. Üzemanyag-felárat
felszámolhatnak. Utasfelvétel 2 órával indulás előtt. A Görögországra és Olaszországra
érvényes Egyországos Interrail bérlettel 30%-os kedvezményt kaphat.
Olaszország:
+39
071
202
info.anconaport@superfast.com

033-4;

+39

071

207

0218

(fülkés);

Görögország: +30 210 891 9130, +30 210 891 9700, vagy helpdesk@attica-group.com,
helpdesk1@anek-superfast.com.
Online foglalás: www.superfast.com (=>partnerships=>Train & Ferry).
PATRASI végállomás: déli kikötő, Akti Dymeon. Transzferbusz az új és régi kikötő
(TRAINOSE vasútállomás) között rendelkezésre áll. Utasfelvétel az új kikötőben.
ANCONAI végállomás: Via Luigi Einaudi, Zona Mandracchio.
Utasfelvétel a végállomáson, majd a beszálláshoz üljön fel a 20. sz. (díjmentes)
transzferbuszra, mely a kikötőbe szállítja Önt.
Grimaldi Lines 20%-os kedvezmény a menetdíjból (kivéve: kikötői illeték, fix hozzájárulás,
különleges díjak, üzemanyag felár, fedélzeti ellátás és szolgáltatások).
www.grimaldi-lines.com
■ Barcelona-Civitavecchia
■ Barcelona-Porto Torres (Szardínia)
■ Barcelona-Livorno
■ Brindisi-Igoumenitsa és Patras
■ Civitavecchia-Porto Torres (Szardínia)
■ Civitavecchia-Trapani
■ Igoumenitsa/Patras-Ravenna
■ Palermo-Salerno
Információ és helyfoglalás a Grimaldi Ügyfélközpontban:
Olaszország: (+39) 081 496 444 vagy Spanyolország: (+34) 902 531 333, vagy
info@grimaldi.napoli.it és reservas@grimaldilogistica.com. Mindkét esetben szükséges az

Interrail bérlet másolatának e-mailben való elküldése. Személyes ügyintézéshez látogasson
el a Grimaldi Lines olaszországi utazási irodáiba
Grimaldi Tours Nápoly, Via Marchese Campodisola 13;
Grimaldi Tours Róma, Via Boncompagni 43;
Grimaldi Tours Palermo, Via Emerico Amari 8)
vagy a Grimaldi Lines kikötői irodáiba Civitavecchia, Livorno és Barcelona városokban.
Minoan Lines International: Nemzetközi járatok: www.minoan.gr
Ingyenes légpárnás hely az első osztályra szóló Interrail Global bérlettel rendelkezőknek.
Ingyenes fedélzeti hely a másodosztályra szóló Interrail Global bérlettel rendelkezőknek.
■ Patras/Igoumenitsa–Ancona/Ravenna/Trieszt
Felár főszezonban: júniusban és szeptemberben: 10 €/fő/út, júliusban és augusztusban: 20
€/fő/út. A kikötői illeték ára 7 € utasonként és irányonként. Üzemanyag-felárat
felszámolhatnak. Utasfelvétel 2 órával indulás előtt.
További információk:
Olaszország, Ancona, tel.: +39 071 201708, e-mail: minoan@minoan.it; Trieszt, tel.: +39 040
363737, e-mail: minoan.ts@agemar.it
Görögország, Piraeus, tel.: +30 210 4145700, e-mail: booking@minoan.gr
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Buszos városnézés Interrail bérlettulajdonosoknak a következő városokban: Genova,
Firenze, Livorno, Milánó, Nápoly, Padova, Pisa, Róma, Torino, Trieszt és Verona. További
információ: www.city-sightseeing.it vagy www.trenitalia.com.
Hard Rock Cafe; www.hardrock.com
■ Firenze, Via Brunelleschi 1
■ Róma, Via V. Veneto 62a
■ Velence, Bacino Orseolo és a Rock Shop a Rialto-hídon
Mutassa be Interrail bérletét a Hard Rock Cafe-ban és ajándékot kap a RockShop-ból 25 €
érték feletti vásárlás esetén. Az étteremben ingyenes Wi-Fi csatlakozás biztosított a
vendégek számára.
ÖBB Intercitybus (első és másodosztály) díjmentes utazás: www.oebb.at
■ Klagenfurt/Villach–Venezia Mestre és Venezia Tronchetto (helyfoglalás és felár fizetése
szükséges, az Interrail Egyországos bérlet nem érvényes)
Thello nemzetközi éjszakai és nappali vonatok Olaszország és Franciaország között
25% kedvezmény a felnőtt viteldíjból; a ’Special’ tarifa abban az esetben érhető el,
amennyiben a bérlet érvényes Franciaországban és/vagy Olaszországban. Foglalás: a
Thello.com vagy a Trenitalia.com weboldalakon keresztül lehetséges, továbbá
Franciaországban a Paris Gare de Lyon és Nice Ville állomásokon található Thello Boutiqueokban és a Thello jegykiadó automatákból; Olaszországban a Trenitalia jegypénztáraiban
vagy jegyértékesítő automatáiból, míg egyéb országokban a www.trenitalia.com oldalon
jegyzett viszonteladókon keresztül (válassza az angol nyelvet, bővebb információt a
„purchase/agencies abroad” oldalon talál). A kedvezményes ár a készlet erejéig vehető
igénybe. A nem visszatéríthető jegyek előfordul, hogy kedvezőbb áron vásárolhatóak meg. A
bérlettulajdonosoknak járó kedvezmény nem vásárolható meg a vonatok fedélzetén, lásd
www.thello.com
■ Velence-Padova-Vicenza-Verona-Brescia-Milánó-Dijon- Párizs

■ Milánó-Pavia-Voghera-Genova-Savona-Finale Ligure-Albenga-Alassio-Diano MarinaImperia-San Remo-Vintimille-Menton-Monaco-Nizza-Antibes-Cannes-St. Raphael-Les ArcsToulon-Marseille

Portugália
A Portugáliában érvényes bérlet a CP nemzeti vasúttársaság járatain használható
(www.cp.pt).
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Carristur; www.carristur.pt
■ 25%-os kedvezmény városnéző buszos körutakra Porto, Braga, Coimbra és Lisszabon*
városokban a CARRISTUR-ral. Jegyek a buszon vásárolhatók.
*A körút napját megelőzően vagy azt követően három napon belül érvényes foglalás
felmutatása szükséges a következő vonatok valamelyikére: Alfa Pendular (AP), Intercidades
(IC), Sud Expresso vagy Lusitânia.
CP váróterem
Két órával az indulás előtt vagy az érkezés után az Alfa Pendular (AP) vonatok Conforto
osztályára, ill. Sud Expresso vagy Lusitânia vonatok Gran Class vagy Preferente Class
osztályárara szóló foglalással rendelkező utasok díjmentesen használhatják a Lisszabon
Oriente vasútállomáson található CP várótermet.
Hard Rock Cafe; www.hardrock.com/lisbon
■ Lisszabon, Av. da Liberdade nº 2
Mutassa be Interrail bérletét a Hard Rock Cafe-ban és ajándékot kap a RockShop-ból 25 €
érték feletti vásárlás esetén. Az étteremben ingyenes Wi-Fi csatlakozás biztosított a
vendégek számára.
Oceanário 15%-os kedvezmény; www.oceanario.pt
■ Lisszabon Oriente vasútállomás mellett található
Serralves múzeum Portóban 25%-os kedvezmény a múzeumba és a kertbe való
belépéskor; www.serralves.pt

Románia
A Romániában érvényes bérlet csak a CFR Calatori (www.cfrcalatori.ro) nemzeti
vasúttársaság járatain jogosít utazásra.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Szállodák Romániában
■ Hotel Alexandros és Lotru Villa Busteni-ben: 30%-os kedvezmény a recepción feltüntetett
árból. 15 napos előzetes helyfoglalás szükséges a www.hotel-alexandros.ro oldalon;
tel.: + 40 (0) 244 320 138; fax: +40 (0) 244 320 056
■ Hotel Europa Eforie Nordon: 30%-os kedvezmény
(www.anahotels.ro) feltüntetett árból, tel.: +40 (0)241 702 810

a

hivatalos

honlapon

Román
vasúti
múzeum
50%-os
kedvezmény;
www.cenafer.ro,
https://sites.google.com/site/calificareinstruireferoviara/home/muzeu

vagy:

■ A múzeum Bukarest északi pályaudvarnál található, Str. Grivitei nr. 193 B, sect 1

Spanyolország
A Spanyolországban érvényes bérlet a RENFE (www.renfe.com) nemzeti vasúttársaság
járatain használható.
Baleària 20%-os kedvezmény a hivatalos helyárakból; www.balearia.com
■ Alcudia-Ciudadela: komp 2:00 és gyorsjáratú komp 1:30
■ Algeciras-Ceuta
■ Algeciras-Tánger
■ Barcelona-Alcudia: gyorsjáratú komp 7:30 (Ciudadela-n keresztül) és komp 6:30
■ Barcelona-Ciudadela: komp (Alcudia-n keresztül) 9:00 és gyorsjáratú komp 5:30
■ Barcelona-Ibiza: komp 8:30
■ Barcelona-Palma: komp 7:30
■ Denia-Formentera: gyorsjáratú komp 2:30
■ Denia-Ibiza: gyorsjáratú komp 2:30
■ Denia-San Antonio (Ibiza): komp 4:00
■ Ibiza-Formentera: gyorsjáratú komp 0:30 and komp 1:00
■ Ibiza-Palma: gyorsjáratú komp 2:30
■ Valencia-Ibiza: Fast komp 3:30
■ Valencia-Palma: Komp 8:00
Jegyek és helyfoglalás az utazási irodákban, illetve helyben a Baleària irodákban vagy a
+34 902 160 180 telefonszámon.
Grimaldi Lines 20%-os kedvezmény a hivatalos viteldíjakra (kikötői illetékre, a rögzített
díjakra és a speciális viteldíjakra nem érvényes); www.grimaldi-lines.com
■ Barcelona-Civitavecchia
■ Barcelona-Porto Torres (Sardinia)
■ Barcelona-Livorno
Információ és helyfoglalás a Grimaldi Ügyfélközpontban:
Olaszország: (+39) 081 496 444 vagy Spanyolország: (+34) 902.531.333, vagy küldjön emailt az info@grimaldi.napoli.it és reservas@grimaldilogistica.com címekre. Mindkét esetben
szükséges az Interrail bérlet másolatának e-mailben való elküldése. Személyes
ügyintézéshez látogasson el a Grimaldi Lines olaszországi utazási irodáiba
Grimaldi Tours Nápoly, Via Marchese Campodisola 13;
Grimaldi Tours Róma, Via Boncompagni 43;
Grimaldi Tours Palermo, Via Emerico Amari 8)
vagy a Grimaldi Lines kikötői irodáiba Civitavecchia, Livorno és Barcelona városokban.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) 50%-os kedvezmény (jegyek az FGC
állomásokon vásárolhatók); www.fgc.net
■ Barcelona–Vallès
■ Gelida kábelvasút–Montserrat kábelvasút
■ La Pobla-Lleida
■ Anoia–Llobregat
■ Monistrol–Montserrat: fogaskerekű
■ Nuria–Ribes de Fresser: fogaskerekű
Hard Rock Cafe; www.hardrock.com
■ Barcelona, Plaça Catalunya 21
■ Madrid, Paseo de la Castellana, 2
Mutassa be Interrail bérletét a barcelonai Hard Rock Cafe-ban és ajándékot kap a
RockShop-ból 30 € érték feletti vásárlás esetén. A madridi Hard Rock Cafe-ban már 25 €
érték feletti vásárlás esetén ajándékban részesül. Az éttermekben ingyenes Wi-Fi
csatlakozás biztosított a vendégek számára.
HUSA hotelek 5%-os kedvezménnyel; www.husa.es
Kedvezmény a legjobb internetes díjból, kombinálható más ajánlatokkal.
Foglalás: www.husa.es (kattintson az ‘Azonosítás‘ gombra (az oldal jobb felső sarkában) a
bejelentkezéshez: RAIL PASS, jelszó: localice58), illetve telefonon: +34 902 100 710
(hivatkozás: Interrail)
Vasúti múzeumok 50%-os
múzeumban vásárolhatók)

kedvezmény:

www.museodelferrocarril.org

(jegyek

a

■ Barcelona: Vilanova i la Geltru, Pl. Eduard Maristany s/n
■ Madrid: Paseo de las Delicias, 61
RENFE busz (Valencia)
Díjmentes utazás Valencia Joaquín Sorolla és a Nord állomások között, ha van az AVE
vonatra szóló foglalása.
RENFE-FEVE vasútvonalak 50%-os kedvezmény; jegyek a RENFE-FEVE állomásokon
vásárolhatók, tel.: +34 985 982 380;
www.renfe.com/viajeros/feve/
■ Cartagena–Los Nietos
■ León–Bilbao
■ Oviedo–Ferrol
■ Oviedo–Santander
■ Santander–Bilbao
■ Helyi járatok: Asturias, Galicia, Cantabria, Vizcaya, León és Murcia
Sala Club váróterem
Indulás előtt két órával a Club, Business, Gran Clase vagy Preferente első osztályra szóló
foglalással rendelkezők számára a főbb vasútállomásokon található Sala Club várótermek
díjmentesen rendelkezésre állnak.

SNCF busz Franciaország-Spanyolország díjmentes utazás (csak Interrail Global és
Franciaországra kiállított Interrail Egyországos bérletek esetén)
■ Canfranc–Oloron

Szerbia
A Szerbiában érvényes bérlet a ZS (www.serbianrailways.com) nemzeti vasúttársaság
járatain vehető igénybe.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Szerb vasúti múzeum díjmentes belépés. A múzeum a Szerb Vasúttársaság (Zeleznice
Srbije) főépületében található, kb. 100 méterre a belgrádi vasútállomástól (Nemanjina u. 6.).

Szlovákia
A Szlovákiában érvényes bérlet a ZSSK (www.slovakrail.sk) nemzeti vasúttársaság járatain
használható.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Aqua City 20% kedvezmény minden szolgáltatás árából, továbbá szezonális bónusz (az
Interrail bérlet felmutatásával érvényesíthető, szállás esetén előzetes foglalás javasolt. Tel.:
+421 527 851 111); www.aquacityresort.com/en/
Čiernohronská železnica vasútvonal: Akár 50%-os kedvezmény. Történelmi erdei
vasútvonal, melyet 1909-ben alapítottak, és régi, fából készült személyvonatokat
működtetnek rajta egy 14 km-es útvonalon. A vonatok május 2. és szeptember 2. között
naponta járnak, míg az év többi részében kérés szerint. Csoportok számára helyfoglalás
szükséges, www.chz.sk
■ Chvatimech - Čierny Balog - Vydrovská dolina - Dobroc
Eco Friendly Hotel Dalia, Kassa: 20% kedvezmény márciustól júniusig és szeptembertől
novemberig; 25% kedvezmény decembertől februárig és júliustó augusztusig. A kedvezmény
más akciókkal nem kombinálható. www.hoteldalia.sk
Hotel Bankov: 10%-os kedvezmény a reggelit magában foglaló szállásdíjból, 20%
kedvezmény a szálloda éttermében felszolgált ételekből és italokból, 20% kedvezmény a
szálloda wellness központjában (2 órás belépőre érvényes), hétfőtől-csütörtökig 16:00 órától
22:00 óráig; péntektől-vasárnapig 10:00-22:00 óráig. Cím: Dolný Bankov 2, Kosice;
www.hotelbankov.sk/en/
Golden Royal Boutique Hotel&Spa - Kassa: 20%-os kedvezmény a szállásra és
kiszolgálásra az Interrail bérlet felmutatásával. Online foglalás: http://www.goldenroyal.sk/en/
Cím: Vodná 8, 040 01 Kassa; www.goldenroyal.sk/en/
Mercure Bratislava: 30%-os kedvezmény a szállásra hétvégén, 20%-os kedvezmény
hétköznap. Cím: Zabotová Street 2, Bratislava. (Tel +421 257 277 00; email
h6840@accor.com); www.mercure.com

Szlovénia
A Szlovéniában érvényes bérlet az SZ (www.slo-zeleznice.si) nemzeti vasúttársaság járatain
használható.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Atlantis Water Park 25% kedvezmény; www.atlantis-vodnomesto.si/
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi
érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.
■ München-Ljubljana-Zágráb
MC hotel Brezice Kedvezményes ár 14,40 eurótól; Tel: 0590-83-790, e-mail: hostel@mcbrezice.si; www.mc-hostel.si
Rimske Terme (Római Fürdő) 25% kedvezmény a medence és szauna használatakor,
15% kedvezmény az Amalija Wellness Központ fürdőszolgáltatásokból, Tel: 03 574 20 00 email: info@rimske-terme.si; www.rimske-terme.si
SZ busz díjmentes autóbusz transzfer Divaca és Skocjan Caves között.
SZ Spa és hotelek
■ Bohinj Park hotel: 10%-os kedvezmény az aqua parkra és az úszómedence használatára.
Cím: Triglavska cesta 17 Bohinjska Bistrica; www.bohinj-park-hotel.si/eng/
■ Hotel Park Ljubljana: 15%-os kedvezmény: www.hotelpark.si
Cím: Tabor 9, Ljubljana; +386 13002500, info@hotelpark.si
■ Laško Wellness Park és Zdravilišče Laško:
- 20%-os kedvezmény az úszómedence, a szauna használatára, illetve e két tevékenység
ebéddel való kombinálására; www.thermana.si/en/
- 10%-os kedvezmény az egészségügyi kezelésekre és a kapcsolódó szolgáltatásokra,
Thermana, Hotels & Resorts, Zdraviliška c. 4, Laško
Tel.: +386 (0) 34232300 vagy info@thermana.si
■ Olimia Therme: 30%-os kedvezmény az aqua parkba történő belépésre.
Cím: Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek; info@terme-olimia.com
Terme Catez 15% kedvezmény a Nyári és Téli Termál Riviéra és Szauna Park belépőjéből,
hétfőtől-péntekig, 10% kedvezmény péntektől-vasárnapig.
Cím: Topliska cesta 35, 8251 Catez ob Savi, tel: 07 49 36 700, e-mail: info@terme-catez.si;
www.terme-catez.si

Svájc
A Svájcban érvényes bérlet Svájc nemzeti vasúttársasága, az SBB (www.sbb.ch) járatain,
valamint az alábbi magánvállalatok járatain vehető igénybe:
■ BLS hajózási szolgáltató brienzi és thuni tó közötti járatai (www.bls.ch)

■ BLS AG
■ FART ticinói regionális vasútvonal, beleértve a Centovalli vonalat is Domodossolába
(Olaszország)
■ MOB Montreux Oberland Bernois (a Goldan Pass információkat lásd a továbbiakban)
■ RhB Rhätische Bahn AG (a Bernina Expresszre vonatkozókat lásd a továbbiakban)
■ SOB Südostbahn (a Voralpen Expresszt is ideértve)
■ SSIF Società subalpina di emprese ferroviarie
■ THURBO AG
■ ZB Zentralbahn AG
Kedvezményes hajóutak
Svájci magán hajózási vállalatok 50%-os kedvezmény
■ BSG a Bieli-tavon és az Aare folyón Biel és Solothurn között
■ CGN a Genfi-tavon; www.cgn.ch
■ SGV a Luzerni-tavon
■ URh a Rajna folyón Constance és Schaffhausen között
■ ZSG a Zürichi-tavon; www.zsg.ch
Wilhelm Tell Express kedvezményes árú viteldíj; www.wilhelmtellexpress.com
■ Nosztalgia hajóutazás Luzern–Flüelen között és Locarnóba/Luganóba közlekedő
csatlakozó vonat (helyfoglalás kötelező, rugalmas bérlettel rendelkezők fel kell, hogy
használjanak egy utazási napot)
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Bernina expressz; www.rhb.ch
■ Chur/St Moritz–Tirano: az Interrail bérlet érvényes a Chur/St Moritz–Tirano vasútvonalon,
de a helyfoglalásra nincsen kedvezmény.
Glacier Express 50% kedvezmény az ifjúsági bérlettel rendelkezőknek a Zermatt-BrigDisentis szakaszon, díjmentes utazási lehetőség Disentis és St.Moritz/Davos között. A
kötelező helybiztosítás ára 33 svájci frank; www.glacierexpress.ch
Golden Pass; www.goldenpass.ch
■ Montreux - Interlaken - Luzern: A „Golden Pass” Svájc egyik leglátványosabb vonala.
Összeköti a Vaud Riviera-t a Lucerni-tóval, amely Svájc történelmi központja. A genfi és
zürichi repülőtérre közvetlen járatai vannak (helyfoglalás kötelező).
Pilatusbahnen 30%-os kedvezmény; www.pilatus.ch
■ Kriens–Mount Pilatus siklóval
■ Alpnachstad–Mount Pilatus fogaskerekűvel
Nemzetközi IC busz: a Globál bérlet tulajdonosoknak csak helyfoglalásra van szükségük
(normál helyfoglalási díj fizetendő). Akik olyan bérlettel rendelkeznek, melynek földrajzi
érvényessége nem fedi le teljes mértékben az utazás teljes szakaszát, a hiányzó
szakaszokra jegyet kell váltaniuk és a helybiztosítást is meg kell fizetniük. A jegyeket és a
helyfoglalásokat Németországban, a jegypénztárakban lehet megvásárolni, vagy a
www.bahn.com oldalon.

■ München-Zürich
SBB váróterem
Az első osztályú bérlettel rendelkezők díjmentesen használhatják a zürichi pályaudvar SBB
üzleti váróját.
Svájci magánvállalatok amelyek 50%-os kedvezményt biztosítanak az Interrail bérlettel
utazóknak:
■ AB Appenzeller Bahnen
■ ASM Aare Seeland Mobil AG
■ CJ Chemins de fer du Jura
■ FB Forchbahn AG
■ LAF Adliswil–Felsenegg
■ LEB Lausanne–Echallens–Bercher
■ MBC Bière–Apples–Morges
■ MGB Matterhorn–Gotthard Bahn (csak a Youth bérlettulajdonosok esetében) (Glacier
Express)
■ MVR Transports MontreuxVevey–Riviera
■ NStCM Chemin de Fer Nyon–St-Cergue–Morez
■ RA RegionAlps Martigny–Orsières/Le Chàble
■ RB Rigi-Bahn
■ RBS Regionalverkehr Bern Solothurn
■ SMF-lsm Stöckalp–Melchsee–Frutt
■ SMtS St-Imier–Mont-Soleil
■ SthB Stanserhornbahn (kabinos felvonó)
■ SZU Sihltal–Zürich–Uetliberg
■ TMR Martigny–Châtelard
■ TPC Transports publics du Chablais
■ TPF Transports publics Fribourgeois
■ TRAVYS SA
■ TRN Transports régionaux Neuchâtelois
■ WB Waldenburgerbahn
■ WSB Wynental- und Suhrentalbahn

Svédország
A Svédországban érvényes bérlet Svédország nemzeti vasúttársasága, az SJ (www.sj.se)
járatain, továbbá Svédország és Osló (Norvégia) közötti, Svédország és Koppenhága
(Dánia) közötti, valamint Svédország és Berlin (Németország) közötti utazásra.
A bérlet az alábbi magán-vasútvonalakon is érvényes:

■ Arlanda Express
■ Arriva
■ Inlandsbanan
■ JLT (helyi vonatok Smålandban)
■ Norrtåg
■ Öresund vonatok
■ Skånetrafiken
■ Tågåkeriet Bergslagenben
■ Tågkompaniet
■ Värmlandstrafik (helyi vonatok Värmlandban)
■ Västtrafik (helyi vonatok Nyugat-Svédországban)
Kedvezményes hajószolgáltatások
Destination Gotland speciális díjszabás; www.destinationgotland.se
■ Nynäshamn–Visby
■ Oskarshamn–Visby
Finnlines 20%-os kedvezmény a normál viteldíjra (kabinokra, kikötői illetékre és étkezésre
nem érvényes)
■ Malmö–Travemünde: 20%-os kedvezmény
Információ, helyfoglalás és online foglalás: www.finnlines.com vagy hívja Németországot:
+49 45 028 0543 vagy Svédországot: +46 771 340 940. A bejelentkezésnél mutassa fel
Interrail bérletét.
Tallink Silja Oy; 20-40% kedvezmény online foglalás esetén: www.siljaline.com,
hivatkozzon az EURAIL promóciós kódra. A kedvezmény mértéke az indulás dátumától és a
foglalástól függ. A kikötői illetéket külön meg kell fizetni.
www.tallinksilja.com
■ Helsinki–Stockholm, Mariehamnot érintve
■ Riga (Lettország)–Stockholm
■ Tallinn (Észtország)–Stockholm
■ Stockholm–Turku, Mariehamnot vagy Långnäst érintve
A kedvezmények a C-A kabinkategóriára érvényesek.
Finnország: +358(0)600 15700; Svédország: +46(0)822 2140
Viking Line akár 50%-os kedvezményes árú jegy a bérlettulajdonosok számára; foglalásért
kérjük hívja a +358(0)60041577-os telefonszámot. Beszálláskor mutassa fel Interrail bérletét.
A kabindíjakból nincsen kedvezmény. www.vikingline.com
■ Turku/Helsinki–Stockholm (Ålandot érintve)
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
Inlandsbanen díjmentes autóbusz szolgáltatás a nyári szezonban
■ Kristinehamn - Mora (Június 29 - Augusztus 9)

■ Mora - Östersund - Gällivare (Június 2 - Augusztus 24)
Järnvägens Museum Ängelholm (Vasúti Múzeum Ängelholmban) 50% kedvezmény;
www.engelholm.se/jarnvagsmuseum
■ Ängelholm
Nyitva tartás: egész évben keddtől vasárnapig 10:00-16:00 óráig, a június-augusztus nyári
szezonban 10:00-17:00 óráig minden nap
Cím: Banskolevägen 11, Ängelholm.
Länstrafiken in Norrbotten díjmentes közlekedés autóbusszal
■ Haparanda–Luleå
Vasúti múzeum Smalsparetben 30%-os kedvezmény
■ Hultsfred–Västervik
Nyitva csak nyáron (július–augusztus); www.smalsparet.se
SJ várótermek
Az első osztályú bérlettel rendelkezők díjmentesen használhatják a SJ üzleti várótermeit
Stockholban és Göteborgban.
Sveriges Järnvägsmuseum (vasúti múzeum) 50%-os kedvezmény;
www.trafikverket.se/museer/sveriges-jarnvagsmuseum-gavle
■ Gävle
Veljekset Salmela és Net-matkat busztársaságok díjmentes buszos utazás (az Interrail
bérlet felmutatásával)
■ Kemi/Tornio–Haparanda

Törökország
A Törökországban érvényes bérlet a TCDD (www.tcdd.gov.tr) török nemzeti vasúttársaság
járatain használható.
Kedvezményes hajószolgáltatások
TCDD
■ Tatvan - Van
Díjmentes átkelés a Van-tavon Tatvan és Van között kedden és pénteken, amikor
nemzetközi vonatok haladnak át.
Egyéb bérlettel járó kedvezmények
TCDD Vasúti Múzeum
Díjmentes belépés az isztambuli Sirkeci vasútállomáson található Orient Express Vasúti
Múzeumba (vasárnap és hétfőn zárva);
www.tcdd.gov.tr/tcdding/istanbul_ing.html

