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Tavsiye: Yolculuğunuzu planlamanıza yardımcı olacak ücretsiz Rail Planner App’
uygulamasını indirin. Bu uygulama ile tren tarifelerine ulaşabilir, rezervasyon gerekip
gerekmediğini kontrol edebilir, Interrail Pass sahiplerine yönelik ek avantajlar hakkında bilgi
edinebilir, belirli yüksek hızlı ve uluslararası trenlerde koltuğunuzu garanti altına almak için
rezervasyon yaptırabilir ve çok daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın birçok
özelliği çevrimdışıyken de çalıştığından, Interrail seyahatleriniz için ideal yol arkadaşıdır!
Bu kılavuzdaki bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çaba sarf edilmiştir.
Bununla birlikte, bu bilgiler önceden duyurulmadan değiştirilebilir ve doğruluğu ve eksiksizliği
ile ilgili hiçbir garanti verilemez.
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Flexi Pass kullanıyorsanız, yolculuğunuza başlamadan önce Seyahat Takviminizde seyahat
tarihinizi işaretleyin.
Yolculuğa çıkmadan önce yolculuk ayrıntılarını Seyahat Günlüğü’ne girin.
Bilgileri doldurmak için daima tükenmez kalem kullanın.
Kimlik veya pasaportunuzu elinizin altında bulundurun; tren kondüktörleri Interrail Pass’ınızı
kontrol ederken bunları görmek isteyebilir.

Seyahati tamamladınız mı? Interrail Pass’ınızı bize gönderin ve hediye kazanın!
Pass’ların Geçerliliği
Interrail Pass’ları geçerli oldukları ülkelere (“Pass kapsamı” da denilir), türüne ve geçerlilik
sürelerine göre kategorize edilebilir. Tamamen Interrail Pass’ınızın geçerliliği kapsamında
olmayan bir yolculuk yapmak isterseniz, eksik olan bölüm için normal ücret ödemeniz
gerekir.
Seyahat geçerlilik başlangıç tarihinde saat 00:00’dan itibaren başlayabilir ve son yolculuk
geçerliliğin son tarihinde gece yarısına (24:00) kadar bitmelidir. Aynı şekilde, Flexi Pass’lar
için seyahat günleri gece yarısından gece yarısına kadardır.
Flexi Pass (Esnek Pass)
Flexi Pass genel geçerlilik süresi içinde belirli sayıda gün için geçerlidir. Bunlara “seyahat
günleri” de denir. Seyahat günlerini Seyahat Takvimi’ne girerek hangi günlerin seyahat
günleri sayılacağına karar verebilirsiniz. Seyahat günleri ve Seyahat Takvimi hakkında daha
fazla bilgi edinmek için XX. sayfaya bakınız.
Continuous Pass (Sürekli Pass)
Sürekli Pass geçerlilik süresi içinde istediğiniz sıklıkta kullanılabilir. Geçerlilik başlangıç ve bitiş
tarihlerini Pass Kapağı’na iliştirilmiş biletinizin üst kısmında bulabilirsiniz.
1’inci ve 2’nci mevki
Interrail Pass biletin üzerinde belirtilen mevkide seyahat için geçerlidir. 1’inci mevki Pass’lar
2’nci mevki vagonlarda da geçerlidir. 2’nci mevki Pass’lar 1’inci mevki vagonlarda geçerli
değildir. 2’nci mevkide seyahat eden 1’inci mevki Pass sahiplerine geri ödeme yapılmaz.
Pass Türleri
Global Pass
Global Pass Interrail programına katılan tüm şirketlerde geçerlidir. Aynı zamanda kendi
ikamet ettiğiniz ülkede de bir gidiş ve geliş yolculuğu için de kullanılabilir. Kendi ikamet
ettiğiniz ülkede nasıl yolculuk edeceğinizle ilgili daha fazla bilgi için XX. sayfaya bakınız.
One Country Pass (Bir Ülke Pass’ı)
Bir Ülke Pass’ı tek bir ülke içinde demiryoluyla seyahat için geçerlidir. Interrail Pass’ınızın
geçerli olduğu ülke için hangi demiryolu şirketinin/şirketlerinin uygun olduğunu görmek için
5. sayfaya bakınız. İtalya ve İspanya için geçerli Bir Ülke Pass’ları, rezervasyonlar ve diğer özel

seçkin avantajlar sunan Premium Pass olarak da sunulur. Interrail Greek Islands Pass (Yunan
Adaları Pass’ı) Attica Group ve Anek Lines’a ait gemilerde, Adriyatik Denizi ve Girit rotasında
geçerli olup özel koşullara tabidir.
Pass Kapsamı
Katılan Ülkeler
Aşağıdaki listede, Interrail programına katılan tüm şirketler ülkelerine göre gösterilmektedir.
Interrail Pass çeşitli özel demiryolu şirketlerinde de geçerlidir. Tüm katılımcı şirketlerin tam
listesine Rail Planner App içinden ulaşabilirsiniz.
Almanya > DB + Thalys*
Avusturya (Liechtenstein dâhil) > ÖBB + Westbahn
Belçika > SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*
Bosna-Hersek > ŽFBH + ŽRS
Bulgaristan > BDŽ
Büyük Britanya > ATOC + Eurostar*
Çek Cumhuriyeti > ČD + RegioJet + LeoExpress
Danimarka > DSB + Arriva +NT
Finlandiya > VR
Fransa (Monako dâhil) > SNCF + Thalys* + Eurostar*
Hırvatistan > HŽ
Hollanda > NS + Thalys*
İrlanda > IÉ + NIR
İspanya > RENFE
İsveç > SJ
İsviçre > SBB/CFF/FFS + BLS
İtalya > Trenitalia
Karadağ > ŽPCG
Litvanya > LG
Lüksemburg > CFL
Macaristan > MÁV-START + GYSEV
Makedonya EYC > MZ-T
Norveç > NSB
Polonya > PKP
Portekiz > CP
Romanya > CFR
Sırbistan > SV
Slovakya > ZSSK
Slovenya > SŽ
Türkiye > TCDD
Yunanistan > TRAINOSE + Attica Group

Interrail Pass Nasıl Kullanılır?
Interrail Pass’a Neler Dahildir?
Interrail Pass içine bir bilet iliştirilmiş bir Pass Kapağı’ndan oluşur. Bu belgeler tek başlarına
geçerli olmadıklarından, hiçbir koşulda bu iki belgeyi birbirinden ayırmayın. Pass Kapağı’nın
işlevleri hakkında daha fazla bilgi bir sonraki sayfada bulunabilir.
ÖNEMLİ: Bu belgeler tek başlarına geçerli olmadıklarından, hiçbir koşulda bu iki belgeyi
birbirinden ayırmayın.
Interrail Pass’ınızı aldığınızda, yapılacak ilk önemli şey kişisel bilgilerinizi dikkatlice kontrol
etmektir. Unutmayın, Interrail Pass tamamen kişiseldir, yalnızca bilet üzerinde adı belirtilen
kişi tarafından kullanılabilir ve herhangi bir şekilde devredilemez.
Gerekli Ek Seyahat Belgeleri
Interrail Pass’ınızın yanı sıra, seyahat ederken elbette geçerli bir pasaportunuz veya yasal
olarak eşdeğer nitelikte bir kimlik belgenizin yanınızda olması gerekir. Tren kondüktörleri
Interrail Pass’ınızı kontrol ederken bu belgeyi görmek isteyebileceğinden, elinizin altında
bulundurduğunuzdan emin olun. Pasaport veya fotoğraflı kimlik belgesi (fotokopi kabul
edilmez) olmadan Interrail Pass geçerli değildir.
Pass üzerindeki adın ve pasaport/kimlik numarasının seyahatlerinizde yanınızda getireceğiniz
kimlik belgenizle aynı olduğundan emin olun, çünkü tren kondüktörü her iki belgeyi kontrol
edip karşılaştıracaktır. Herhangi bir hata olması durumunda, yenilemek üzere satın alma
noktası ile irtibata geçebilirsiniz.
Seyahat sigortası da önemle tavsiye edilir – bu Pass fiyatına dâhil değildir. Kaybedilen veya
çalınan Pass’ların yenisiyle değiştirilemediğini unutmayınız.
Pass Kapağı
Biletiniz Interrail Pass Kapağı’nın içine zımbalanır. Bu biletinizi korur ve üzerinde Interrail ile
seyahat etmenin temel bir parçası olan Seyahat Günlüğü yer alır. Biletinizin altında iletişim
bilgilerinizi doldurmanız için bir alan bulunur; bu bilgiler sadece Pass Kapağı’nızı tarafımıza
göndermeniz karşılığında size bir hediye göndermek (ve isterseniz Pass Kapağı’nızı size geri
gönderilir için kullanılacaktır. Yoğun dönemlerde Pass Kapağı’nızın geri gönderilmesi ve
hediyenin alınmasının birkaç ay sürebileceğini lütfen dikkate alın.
Seyahat Günlüğü “Travel Diary”
Seyahat Günlüğü Interrail deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır, çünkü seyahatinizin kişisel
kaydını tutma ve Avrupa demiryolu şirketlerinin Interrail programına katılmaya devam etme
konusunda motive edici bir etkisi vardır.

Bu nedenle, yolculuğunuzun her bölümünün ayrıntılarının kalkıştan önce doldurulması
gerekir; yaptığınız seyahat Seyahat Günlüğü’ne kaydedilmediğinde Interrail Pass geçerli
değildir. Interrail Pass kullanmadan yaptığınız seyahatlerin girilmesi gerekli değildir.
Date/Time: Buraya kalkış günü, ayı ve saati girilmelidir.
From/To: Yolculuğunuzun başlangıç ve bitiş istasyonu. İstasyon adlarının yerel dilde girilmesi
önerilir.
Train/Bus/Boat: Yolculuğunuzun ulaşım aracını (Tren/Otobüs/Gemi) belirtin.
Control area: Bu kontrol alanı Pass’ınız kontrol edilirken kondüktör tarafından
mühürlenebilir.
Seyahat Takvimi
Flexi Pass ile seyahat ediyorsanız, bu belge size genel geçerlilik süresi içinde belli sayıda
seyahat günü için seyahat hakkı verir. Bir seyahat gününde, istediğiniz kadar ve istediğiniz
sıklıkta seyahat edebilirsiniz, ancak seyahat edeceğiniz tren(ler), otobüs(ler) ve/veya
feribot(lar) için yer rezervasyonu gerekip gerekmediğini mutlaka kontrol edin.
Biletinizin üzerindeki Seyahat Takvimi kullandığınız seyahat günlerini kaydetmek için
kullanılır. Seyahat Takvimi üzerinde işaretlenmemiş bir günde seyahat etmeniz durumunda
Flexi Pass geçerli olmayacağından, bunun yapılması önemlidir.
Seyahat Takvimi hakkınız olan seyahat günlerinin her biri için bir gün ve ay kutusuna sahiptir
ve bu kutular iki haneli (örn: 7 Mayıs tarihi 07/05) ve sıralı olarak girilmelidir. Seyahat
planınızdan emin olsanız bile tüm seyahat günlerini tek seferde girmenizi önermiyoruz. Bu
tüm esnekliği kaybetmenize neden olacaktır. Seyahat ettiğiniz her günü yolculuğundan önce
girmeniz yeterli olacaktır.
Seyahat Takvimi’ne bir seyahat günü girildiğinde, daha sonra değiştirilemez. Değişiklik
yapılması dolandırıcılık girişimi olarak görülebilir. Bu nedenle, tarihlerin girilmesi için kurşun
kalem kullanılmasına da izin verilmez, mavi veya siyah tükenmez kalem kullanmanız gerekir.
Bir hata yapmanız durumunda, doğru tarihi yeni bir kutuya yazmanız gerekecektir; bu da bir
seyahat gününü kaybetmeniz anlamına gelir.
İkamet Ettiğiniz Ülkede Seyahat
Yaşadığınız ve/veya vatandaşlığınızın ait olduğu ülke ikamet edilen ülke olarak kabul edilir.
Bunu, biletinizin sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Interrail Pass genel olarak bu ülkede
kullanılamaz, ancak ülkenizin Interrail programına katılan bir ülke* olması koşuluyla, Interrail
Global Pass iki yolculuk yapmanıza olanak sağlar.
Bu seyahatler gidiş ve dönüş yolculuğu olarak adlandırılır.
•
Gidiş yolculuğu ikamet ettiğiniz ülkedeki herhangi bir yerden sınıra, bir havaalanına
veya limana seyahat etmek için kullanılabilir.
•
Dönüş yolculuğu ise ikamet ettiğiniz ülke içinde sınırdan, bir havaalanından veya
limandan bir varış noktasına geri dönmek için kullanılabilir.

Seyahatlerin aynı gün içinde yapılması koşuluyla(gece trenleri hariç) birden fazla
trenkullanabilirsiniz.

İkamet Edilen Ülkede Seyahat Edilirken Ne Yapılmalıdır?
Adım 1 Pass Kapağı’nın üzerine gidiş/dönüş tarihini yazın
Trene binmeden önce, belirlenmiş bölgedeki gidiş yolculuğunda kullanacağınız tarihi Seyahat
Günlüğü’ndeki ayrılmış alana yazın. Dönüş yolculuğunuzu yaparken de aynısını yapın. Bu
seyahatleri kullanmazsanız, bu alan boş bırakılabilir.
Adım 2 Yolculuk ayrıntılarınızı doldurun
Tüm diğer seyahatlerde olduğu gibi, her bir gidiş ve dönüş yolculuğunun tüm trenlerinin
Seyahat Günlüğü’nüze kaydedildiğinden emin olun.
Adım 3 Flexi Pass? Tarihi, biletinize yazın
Flexi Pass kullanıyorsanız, bir seyahat günü kullanmanız ve bunu Seyahat Takvimi’ne
kaydetmeniz gerekir.
* Bu kılavuzun 5. Sayfasında listelenmiş olan ülkeler Interrail programına katılan ülkeler
olarak kabul edilir

Gece Yolculuklarında Bir Seyahat Günü Kazanma
Flexi Pass kullanarak bir gece yolculuğu yapıyorsanız ve gece yarısından sonra tren
değiştirmiyorsanız, sadece çıkış günü olmak üzere sadece bir seyahat günü kullanmanız
gerekir. Kalkış ve varış günlerinin , Pass’ınızın genel geçerliliğine uygun olması gerektiğini
unutmayın. Örneğin, Budapeşte’ye giden ve 11 Ağustos günü saat 18:10’da kalkan ve varış
noktasına saat 02:15’te ulaşması planlanan bir trene binerseniz, Seyahat Takvimi’ne sadece
11 Ağustos tarihini girmeniz gerekir. Gece yarısı hala trendeyseniz, ikinci bir trene binmeniz
gerekmediği sürece ikinci günü aktive etmenize gerek yoktur.
Bu kural aynı zamanda gidiş veya dönüş yolculuğunuzu yaparken de geçerlidir, ancak seyahat
ettiğiniz her iki günün de Pass’ın genel geçerlilik süresi içinde olması gerekir. Seyahat
Takvimi’nde işaretlenmesi gereken gün (çıkış günü) aynı zamanda gidiş/dönüş yolculuğu
alanlarına da (hangisi geçerliyse) girilmelidir.
Örneğin, Interrail seyahatinize Almanya’nın (ikamet ettiğiniz ülke) Düsseldorf şehrinden
Viyana’ya 2 Temmuz günü saat 20:54’te kalkan ve varış noktasına 3 Temmuz günü saat
08:11’de ulaşması planlanan bir gece treniyle başlamak istediğinizi varsayalım. Bu durumda,
3 Temmuz tarihi de Pass’ınızın genel geçerlilik tarihi içerisinde olduğu sürece, 2 Temmuz
tarihinin hem Seyahat Takvimi’ne hem de gidiş yolculuğu alanlarına girilmesi gereklidir.

Gece Feribotu Seyahatleri

Gece feribotu ile seyahat ederken, sadece bir seyahat günü kullanmanız gerekir. Seyahat
Takvimi’ne ister kalkış tarihini, ister varış tarihini girebilirsiniz. Seçim sizin.
Interrail Pass’ın Çoğaltılması ve Değiştirilmesi
Interrail Pass sadece Pass’ı satın aldığınızsatış noktasının yaptığı bir hata nedeniyle yanlış
bilgiler içermesi durumunda yenisiyle değiştirilebilir. Bu işlem sadece aynı satış noktasında
yapılabilir. Zarar gören, kaybedilen veya çalınan Pass’lar yenisiyle değiştirilemez. Kaybedilen
veya çalınan Pass’ların yerine alınan biletler için geri ödeme yapılamaz.
Interrail Pass’ın Kötüye Kullanımı
Bu Pass Kılavuzu’nda genel olarak belirtilen kullanım ilkelerinden birine ve birkaçına
uyulmaması Pass’ın seyahat için geçersiz kabul edilmesine neden olabilir. Geçerli olmayan bir
Interrail Pass ile seyahat ederseniz, ilgili demiryolu veya feribot şirketinin kurallarına bağlı
olarak, tam bilet ücreti ve maksimum 200 Avro para cezası ödemek zorunda kalırsınız.
Ayrıca, demiryolu veya feribot personeli aşağıdaki durumdaki Pass’lara el koyma yetkisine
sahiptir:
•
sahte veya kopya Pass’lar
•
verildiği kişi dışında herhangi biri tarafından kullanılan Pass’lar
•
bilet üzerindeki bilgilerin tahrif edildiği Pass’lar
•
geçerlilik süresi dışında kullanılan Pass’lar
•
pasaport veya diğer kabul edilen fotoğraflı kimlik belgesi (fotokopi kabul edilmez)
olmadan kullanılan Pass’lar
Yukarıdaki durumlarda, Pass sahibinin gerek Eurail Group G.I.E.ve gerekse seyahat ettikleri
taşımacı şirket aleyhine dolandırıcılık yaptığı kabul edilir. Bu durum, ulusal mercilere bildirilir
ve bu merciler uygun cezaları tespit eder. El konulan Interrail Pass’lar hiçbir koşul altında
iade edilemez veya yenisiyle değiştirilemez.
Interrail Pass Kullanma Koşulları “Interrail Conditions of Use” hakkında daha ayrıntılı bilgi
için, lütfen şu adresi ziyaret edin:
eurailgroup.org/interrailcou.
Yer Rezervasyonları
Interrail Avrupa genelindeki trenlerin çoğunda kabul edilse de, bazı demiryolu şirketleri
trenleri için bir ön rezervasyonu zorunlu tutabilmekte ve Pass’ın kapsamında olmayan
(Premium Pass sahibi olmadığınız sürece) ek bir ücret talep edebilmektedir. Bu rezervasyon,
koltuğu (veya yatağı) garanti altına alır ve yiyecek-içecek servisi veya ücretsiz WiFi gibi daha
hoş ve konforlu bir yolculuk yapmanızı sağlayacak ek hizmetleri de içerebilir.

Ön rezervasyon gerektiren tren hizmetleri arasında aşağıdakiler yer alır (ancak bunlarla sınırlı
değildir):
•
Çoğu yüksek hızlı tren için koltuk (SNCF TGV, Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE
AVE, PKP EIP, Eurostar gibi)
•
Gece trenlerinde yataklı vagon (kuşetler ve yataklar gibi)
•
Panoramik vagonlar, bazı manzaralı trenlerde mevcuttur
Feribotlar için, Interrail Pass sahipleri aşağıdakileri önceden ödemeli/ayırtmalıdır:
•
Kabin, yatak ve arkaya yatan koltuk kullanımı*
•
Attica Group (Superfast Ferries ve Blue Star Ferries) tarafından işletilen denizyolu
hatlarında Haziran ila Eylül aylarındaki sezon ek seferleri*
•
Liman vergileri*
•
Belirli gemilerin kullanımı
* 4 yataklı kabinli (1. Mevki Pass) veya yurt/uçak türü koltuklu (2. Mevki Pass) konaklamanın
ilave ücret alınmadığı Greek Islands Pass hariç
Ön rezervasyon gerektiren koltuklar, özellikle yaz turizm sezonunun zirve yaptığı zamanlarda
(Temmuz/Ağustos) yoğun talep görebilmektedir; dolayısıyla, rezervasyonlarınızı çok önceden
yaptırmanız tavsiye edilir. Genel olarak, Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki yüksek hızlı
trenler için rezervasyon yapılması gerekmez.
Rail Planner App içindeki seyahat planlayıcı yer rezervasyonu zorunlu olduğunda size bilgi
verecektir. Rezervasyonlar tren istasyonlarında, bir demiryolu pass görevlisiyle veya internet
üzerinden yapılabilmektedir. İtalya ve Fransa’nın yanı sıra bazı uluslararası trenler (Eurostar
ve Thalys dahil) için rezervasyonlar da Rail Planner App üzerinden yapılabilmektedir.
Rezervasyonlar ve rezervasyon noktaları hakkında daha fazla bilgiye
eurailgroup.org/reservations adresinden ulaşabilirsiniz.
Tavsiye: Rail Planner App ile gezinizi planlarken “Rezervasyon gerekmeyenler” “No
reservation needed” seçeneğini kullanabilirsiniz. Seyahat için daha fazla zaman
harcayabileceğinizi ve daha sık tren değiştirmeniz gerekeceğini, ancak yer rezervasyonları
için ek ücretler ödemek zorunda kalmayacağınızı aklınızda bulundurun.
* 4 yataklı kabinler (1. sınıf Pass) veya dormitory/ uçak tipi koltuklar (2. sınıf Pass) için ek
ücret ya da ek masraf ödenmeyen Greek Islands Pass (Yunan adaları Pass) hariç
Avantajlar ve İndirimler
Interrail Pass sadece Avrupa demiryolu ağına erişim imkanı vermekle kalmaz, aynı zamanda
Avrupa genelinde çeşitli ek avantajlar sağlayarak seyahatlerinizi daha da eğlenceli hale
getirir. Interrail Pass sahipleri popüler varış noktalarında şehir kartları, tekne turları, otel ve
hostel konaklamaları, müze biletleri ve diğer toplu taşıma araçlarında indirim hakkı kazanır.

Interrail Pass’ınızın sağladığı avantajlar için, ücretsiz ve indirimli avantajlar arasında bir ayrım
vardır:
Ücretsiz avantajlar
Bu avantajlar, katılımcı tren ve feribot hatlarına ücretsiz biniş dahil, şirketin hizmetlerinden
ücretsiz olarak yararlanmanıza imkan tanıyan avantajlardır. Flexi Pass kullanıcıları ücretsiz
biniş haklarını sadece Seyahat Takvimi’nde belirtilen günlerde kullanabilir. Uluslararası bir
feribot hattı aracına ücretsiz biniş avantajı durumunda, Pass’ın gerek kalkış ülkesinde gerekse
varış ülkesinde geçerli olması gerekir.
İndirim avantajları
İndirim avantajları belli ürün ve hizmetler üzerinde fiyat indirimi sağlar. Flexi Pass kullanıcıları
tüm seyahat günleri önceden kullanmış olsalar da, indirim avantajlarını Pass’ın genel
geçerlilik süresi içindeki herhangi bir günde kullanabilirler. Uluslararası feribot hatları için,
Pass’ın sadece kalkış ülkesinde VEYA varış ülkesinde geçerli olması gerekir.
Tavsiye: Interrail Rail Planner App’teki Pass’ın Avantajları “Pass Benefits” bölümünde, ülkeye
göre avantajların bir listesini bulabilirsiniz. Bir avantajın kullanılabilmesi için ön rezervasyon
gerekiyorsa, rezervasyonun un nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları da içermesi gerekir.
Avantajların çoğu varış yerinde ayarlanabilse de, başta uluslararası denizyolları olmak üzere,
bazıları için ön rezervasyon gerekebilmektedir. Avantajlar önceden haber verilmeden
değiştirilebildiğinden, satın alma veya rezervasyon işleminden önce şirketin avantajı hala
sunup sunmadığının kontrol edilmesi önerilir. Avantajların sadece Interrail Pass’ın ilgili
ülkede geçerli olması şartıyla ve Interrail Pass’ınızın ibraz edilmesi üzerine kullanılabileceğini
lütfen unutmayınız.
Interrail Avantajları
Güvenilir avantaj ortaklarımızla seyahatleriniz dışında da tasarruf edin. Pass’ınızla çeşitli
ücretsiz ve indirimli avantajlara ulaşın ve Avrupa’nın en iyilerini en cazip fiyatlarla
deneyimleyin.
Yolculuğunuza uygun avantajları bulmak için ücretsiz Rail Planner Uygulamamızı indirin
Mutlaka görülmesi gereken manzaralı güzergahlar!
%50’ye varan indirim veya sadece yer rezervasyonu gerekli
Feribotlar
Avrupa genelinde
%20-50 indirim
Şehir kartları
Budapeşte, Frankfurt, Viyana, York ve çok daha fazlasında şehir kartlarında %10-50 indirim

Turlar ve cazibe merkezleri
Cazibe merkezleri, müzeler ve turlarda %50’ye varan indirim
Konaklama

Avrupa genelindeki otel ve hostellerde %10-20 indirim
Yiyecek ve içecekler
Avrupa genelinde Hard Rock Cafe’lerde %10 indirim
Seyahat Günlüğünüz için Ek Satırlar
Seyahatlerinizi kaydetmek için Pass Kapağı’nda boş yeriniz kalmadıysa, bu ilave satırları
kullanabilirsiniz. Lütfen bunları bilet kondüktörüne Pass Kapağınızla birlikte gösterin. Hediye
almak amacıyla Pass Kapağınızı bize göndermeye karar verirseniz, bu ilave sayfaların da
eklendiğinden emin olun.
Hala daha fazla alana mı ihtiyacınız var? Seyahat Günlüğü’nüz için
www.eurailgroup.org/traveldiary adresinden ilave satır indirebilirsiniz.
Rail Planner App Uygulamasını İndirin
Çevrimdışı Çalışır
Ücretsizdir
• Seyahat planlayıcı
• Tüm Pass avantaj bilgileri
• E-bilet rezervasyonları
• Seyahat bilgileri
Rail Planner App
Ücretsiz, çevrimdışı, kullanışlı.
Rail Planner App, Avrupa tren tarifelerine tam erişim olanağı sağlayan seyahat planlayıcı
özelliğiyle ideal yol arkadaşınızdır. En iyi tarafı da çevrimdışıyken bile çalışmasıdır; böylece,
internet bağlantısı olmasa bile sıradaki yolculuğunuzu planlayabilirsiniz!
İndirebileceğiniz adres:
Kendi hikayeni yarat

Interrail öykünüzü Internet’te paylaşın ve diğerlerine ilham verin!

