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START Europa
Nemzetközi utazások kedvező áron az egész családnak
A START Europa jegyekkel 15 országba utazhat a legkedvezőbb áron, kínálják szinte bármely magyar
állomásról a célországok szinte minden állomására – és azokról vissza.
Ezekkel a jegyekkel az egész családnak megéri utazni, mivel a legtöbb országba a START Europa jegyet
vásárló felnőttekkel utazó gyerekeknek 2. osztályon 5 €-ért, 1. osztályon pedig 10 €-ért lehet jegyet venni bármelyik
állomásra. (Bulgáriába, Lengyelországba, Romániába és Ukrajnába a kedvezményes gyerekjegyek ára
távolságfüggő.) Egy START Europa jeggyel utazó felnőttel legfeljebb három, 6 és 15 év közötti gyerek utazhat együtt
ezen a kedvezményes áron, a 6 évesnél fiatalabb gyerekeknek pedig az utazás ingyenes..
Árak Budapestről 2. osztályon:
Szlovákiába [1] 6 €-tól
Romániába [2] 11 €-tól
Szlovéniába [3] 12 €-tól
Ausztriába [4] és Csehországba [5] 13 €-tól
Horvátországba [6] 15 €-tól
Ukrajnába [7] 17 €-tól
Lengyelországba [8] 20 €-tól
Németországba [9] 25 €-tól
Svájcba [10] 49 €-tól
Luxemburgba [11] 52 €-tól
Belgiumba [12] 57 €-tól
Dániába [13] és Hollandiába [14] 66 €-tól

Felhasználási feltételek Érvényességi idő

2 nap (Románia valamint Ukrajnában Lviv és
Kijev 3 nap)
MÁV alkalmazásban az utas által megadott
nap

Vonathoz kötöttség

a határátlépő vonatokon
Ausztriában és Svájcban minden vonaton
Németországban és Lengyelországban
minden távolsági vonaton

1. osztály

csak 1. osztályú jeggyel használható

Útmegszakítás

A határátlépő vonat útvonalán , valamint
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Ausztrián és Svájcon belül nem lehetséges*
Visszaváltás

egyes jegyeknél az első érvényességi nap
előtt lehetséges

Gyerekkedvezmény

START Europa jeggyel utazó felnőtt
kíséretében legfeljebb 3 gyereknek (6-15 év
között)*

Kutyaszállítás

Europa Flex jeggyel féláron (Csak nemzetközi
jegyeket árusító pénztárainkban [15]
vásárolható meg.)

Helybiztosítás, felárak

külön vásárolható
(alkalmazásban a helyjegy ingyenes,
interneten kedvezményes áron kapható)

Megvásárolható

MÁV-START nemzetközi jegyeket árusító
pénztárak [15]
MÁV alkalmazás (csak a közvetlen nappali
vonatokra) és internetes felület [16]

Ha a START Europa jegyek elfogytak, vagy szeretne kevesebb korlátozással utazni illetve többféle kedvezményt
igénybevenni, válassza Europa Flex vagy START Night ajánlatainkat!

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/start-europa
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