
Válaszd a számodra 
megfelelő Interrail bérletet! Create your own story Kapcsolódj össze 

Európával!
Utazz Interrail bérlettel, és lásd Európát úgy, ahogy eddig még 

soha. Fedezd fel kulturális, földrajzi és történelmi gazdagságát, 

és ismerd meg a helyieket és a többi utazót!.

Használd ki a többszáz kilométer hosszú vasúti hálózatot, és 

élvezd a szabadságot. Hogy melyik útvonalat válaszd? 

A döntés a tiéd!

Globál bérlet
Utazz akár 33 európai országon át! 

Az alábbiak közül választhatsz:

    Flexi bérlet: utazz a választásod szerinti 4, 5 vagy 7 

napon 1 hónapos meghatározott időszakon belül, 

vagy akár 10 vagy 15 napon 2 hónapon belül. Használj 

bármennyi vonatot minden utazási napon.

    Folyamatos bérlet: utazz amennyit csak szeretnél egy 

meghatározott időszakon belül 15 naptól 3 hónapig 

terjedő időtartamig, így hosszú utazásod alatt számos 

helyet felfedezhetsz.

Egyországos bérlet 
Válassz 29 egyországos bérletből, és mélyedj el egy adott 

ország kultúrájában, építészetében és természeti kincseiben. 

Rendelkezésre áll rugalmas bérletként, amely 1 hónapon belül 

3-8 utazási napra érvényes.

A 27 évesek vagy fiatala� ak 
akár 25% engedményt kapnak
minden Interrail bérlet árából.

Miért 
vála� zam 
az Inte� ail 
bérletet?

A 60 évnél időse� ek 10% engedményt
kapnak minden Interrail bérlet árából.

Minden 
Inte� ail bérletre 

vonatkozik

A 11 éves vagy
fi atalabb gyermekek

ingyen utaznak.

25.000+ tag 
a Facebook 

közösségünkben* 

150+ bérlettel 
járó előny

1 bérlet

40.000+
célállomás

37+ vasúti
és komp
partner
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 Took some awesome pics during your 
Interrail adventures? Share them with 
us! #LINKINBIO
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interraileu      "One Month on the rail 
to see nature, walk and discover the 
Beautiful Europe"
@lilooiseau_photography Pass used to 
travel: 15 Days   Itinerary: Belgium - 
Austria - Slovenia - Croatia - Serbia - 
Romania - Bulgaria - North Macedonia - 
Montenegro - Greece - Italy 
Don't forget! Send us #travel photos 
of your favourite European 
destinations!        *Upload link in bio*

travel: 15 Days   Itinerary: Belgium - 

      

Mateusz Gawrysiak      Interrail
Travellers Official 

ShareCommentLike

Some time ago I got back home after my 
20 day solo Interrail adventure as a way 
of entering adulthood. It was awesome, 
insanely awesome!
I  met and made friends with many great 
people. I met a reindeer and we did not 
become friends. I  slept in all kinds of 
weird places. I’ve been to 8 countries: 
Germany, Denmark, Sweden, Norway, 
Finland, Estonia, Latvia, Lithuania. I’ve 
travelled about 7000km. I’ve seen no 
night and I’m so greatful to see the stars 
again. I took 161GB of data just with my 
camera. I’ve been to art galleries and to 
the heart of Taiga forest.
All that, while spending very little money.
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Számtalan 
maradandó

emlék

33 európai 
ország

Fedezd fel
Európát!

#

Get inspired
facebook.com/interrail *facebook.com/groups/interrail

@interraileu  www.interrail.eu

Interrail  #interrail #createyourownstory



Le Grand Tour
Csomagolj, és utazz Európa-szerte egy egész hónapig! Fedezd 

fel a leghíresebb európai fővárosokat, melyek mindegyike 

elbűvölő a maga egyedi módján, és csodálkozz rá a sok-sok 

nevezetességre.

1 hónapos Folyamatos Globál bérlet > Milánó - Párizs - 

London - Brüsszel - Amszterdam - Berlin - Varsó - Prága - 

Bécs - Budapest

Észak
Kezdd Németországban, kóstolj bele a skandináv országokba, 

és folytasd az utazást a balti országokba. Egyedi városok, 

érintetlen természet, elbűvölő kultúra és fantasztikus építészet 

tökéletes keverékét fogod itt találni.

5 napos Flexi Globál bérlet > Hamburg - 

Koppenhága - Stockholm - Tallin** - Riga - Vilnius

A Balkán rejtett kincsei
A Balkán – azok az országok, ahol a helyiek végtelenül 

kedvesek, ahol a rakija (házi készítésű gyümölcspálinka) ivása 

összehozza az embereket, és ahol még mindig igazi rejtett 

kincsekre bukkanhatunk.

7 napos Flexi Globál bérlet > Vintgar Gorge Ljubljana 

mellett - Zágráb - Budapest - Temesvár - Brassó - 

Bucharest -  Szófi a - Burgaszi sólepárlók 

“Feliz Navidad” Spanyolországban 
A bor és az ételek élvezete végigkísér minket spanyolországi 

utazásunk során. Menekülj el a hideg elől télen, kövesd a 

napot és kószálj az élettel teli városokban, miközben élvezed 

az ünnepi időszakot.

6 napos Egyországos bérlet > Malaga - Seville - Cordoba - 

Madrid - Barcelona - Valencia - Palma de Mallorca**
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Négy évszak, végtelen 
számú lehetséges útiterv

Hogyan válaszd ki a 
megfelelő Interrail 
bérletet? Segítünk!
Interrail bérlettel szeretnéd felfedezni Európát? Az alábbi lista 

segít abban, hogy megtaláld a megfelelő bérletet és fel tudj 

készülni a kalandra!

Hova szerettél volna mindig is eljutni? Hogy néz ki a 

bakancslistád? Válaszd ki azokat az európai országokat 

és városokat, amelyeket fel szeretnél keresni. 

Sevi� e, Spanyolország 

Döntsd el, milyen hosszú utat szeretnél (és tudsz!) 

megtenni. A megfelelő bérlet kiválasztása a 

legfontosabb feladat. 

Keresd fel az “Interrail Travellers Offi  cial”  nevű 

Facebook csoportunkat és csatlakozz a közösséghez, 

hogy első kézből megismerd utastársaid tapasztalatait. 

Töltsd le a Rail Planner applikációt, és tudj meg 

mindent a bérlet előnyeiről, a vasúti menetrendekről 

és a helyfoglalásról.

Helyfoglalások
Az Interrail bérleteket a legtöbb európai vonaton elfogadják, 

azonban néhány vonaton előzetes helyfoglalás szükséges, 

felár ellenében. Ez a foglalás biztosítja az ülő-, fekvő- vagy 

hálóhelyet és további szolgáltatásokat (például étkezést) is 

magában foglalhat, ezzel biztosítva a kellemes és kényelmes 

utazást. További információ: interrail.eu/reservations

Tipp: A Rail Planner app-ban ellenőrizheted, mikor kötelező a 

helyfoglalás. Foglald le a helyeket, és használd a “No reservation 

needed” opciót a pótdíjfi zetés elkerülése érdekében. 

Bruges, Belgium

Vintgar Gorge, Szlovénia 

Ta� in, Észtország

Riga, Le� ország

Érdekel?
Keresd fel az interrail.eu-t és vásárolj Interrail 
bérletet, vagy olvass még ajánlatainkról.

Töltsd le a 
Rail Planner applikációt!
Ingyenes és offl  ine is működik!

Fedezd fel a 
kínálatunkban 
újdonságként 

szereplő 
országokat!

Legyen az utad egy igazi kaland! Fedezd fel a korlátlan 

lehetőségeket és hozd létre saját úti programodat!

Légy kreatív! 

Ma� orca, Spanyolország

** Ezekhez az úticélokhoz komp szükséges, de mi ezt is elintézzük! Az Interrail 
bérlettulajdonosok igénybe vehetik a résztvevő kompjáratokra adott kedvezményt 
(max. 50%-ig), és a kedvezményeket biztosító partnereink egyéb ajánlatait is. 
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