Tarieven en geldigheid voor de Interrail
Global Pass*
Prijzen (Euro)

2de klas

1ste klas

Jongere Volw. Senior Jongere Volw. Senior
3 reisdagen binnen 1 maand
5 reisdagen binnen 1 maand
7 reisdagen binnen 1 maand
10 reisdagen binnen 2 maanden
15 reisdagen binnen 2 maanden
15 dagen doorlopend
22 dagen doorlopend
1 maand doorlopend
2 maanden doorlopend
3 maanden doorlopend

168
217
258
308
379
341
398
515
562
693

218
282
335
401
493
443
518
670
731
902

196
254
302
361
444
399
466
603
658
812

224
289
343
411
505
454
530
686
750
924

291
376
446
534
657
590
690
893
975
1.202

262
338
401
481
591
531
621
804
878
1.082

Jongere: 12-27 jr., Volw.: 28-59 jr., Senior: 60 jr. of ouder,
kinderen t/m 11 jr. reizen gratis.

Waar te koop?

Beleef Europa

Vanaf 1 maart 2019 wordt de organisatie van de verkoop van
Interrail Passen aangepast.

Reis met Interrail en beleef Europa zoals nooit tevoren. Krijg
toegang tot de spoornetten van 31 Europese landen en
ontdek meer dan 40.000 bestemmingen. Jij beslist welke route
je volgt!

Het uitgebreide assortiment van Passen kan aangekocht
worden op 3 manieren:
Via www.interrail.be. Ontdek hier onze handige
boekingsmodule die je in 4 eenvoudige stappen de
juiste Pass aanwijst. Wij garanderen je bovendien
altijd de scherpste prijzen en er zijn ook op geregelde
basis promoties.

Tip: schrijf je in voor onze nieuwsbrief en hou je
mailbox in de gaten.

* Ga naar www.interrail.be voor de tarieven van de One Country Pass

Reserveringskosten en toeslagen
Hoewel Interrail geldig is op de meeste treinen doorheen
Europa, vereisen bepaalde treinen een reservering tegen
een toeslag. Deze reservering garandeert je een zitplaats
(of slaapplaats) en omvat soms ook extra diensten.
Treinreserveringen voor Frankrijk en Italië en voor sommige
internationale lijnen kunnen worden geboekt via de Rail
Planner App. Kijk voor meer informatie en reserveringen op:
eurailgroup.org/reservations.

Aan de internationale loketten in het station
Brussel Zuid. Onze experts staan hier steeds ter
beschikking om je persoonlijk verder te helpen bij
de aankoop van de Pass die het best aansluit bij je
reisplannen. Je kunt jouw Pass dan ook onmiddellijk
mee naar huis nemen.
Via het Contact Center van NMBS Internationaal
op het nummer 070/797979. 7 dagen op 7 kan
je bij onze medewerkers terecht voor advies en
boekingen. De Passen worden dan een paar dagen
na de bestelling opgestuurd via de post.

Download de
Rail Planner App
Hij is gratis en werkt offline!

Ontdek

Europa

Interrail Passen zijn verkrijgbaar als Global Pass of als One
Country Pass. Reis met de Interrail Global Pass door wel 31
Europese landen, of leer een specifiek Europees land beter
kennen met de One Country Pass.

Nieuw in 2019:
Meer Pass opties – nieuwe geldigheidsperiodes, zowel
langer als korter, nóg beter aangepast aan jouw wensen.
Meer landen en meer treinen – Litouwen, en de
Tsjechische Leo Express en RegioJet maken nu deel uit
van Interrail.
Meer eilanden inbegrepen in de Greek Islands Pass –
van 28 naar 53!

Ontdek tot

maar liefsnt

31 lande

Ontdek Europa

Schrijf je eigen verhaal, de reismogelijkheden
met Interrail zijn eindeloos

Vier stappen om de juiste
Interrail Pass te kiezen

met de trein

De Grand Tour
De Grand Tour neemt je mee naar vijf
Europese metropolen met elk een uniek
en fascinerend karakter.

Wil je Europa met Interrail ontdekken? Kies dan via de volgende
vier stappen de Interrail Pass die het best bij jou past.

Route > Parijs - Brussel - Amsterdam Frankfurt - Wenen

Culinaire hoogtepunten

FERRY SERVICES

Culinair genieten gaat hand in hand
met reizen door Europa. Ontdek het
smakelijkste van de Europese keuken en
maak al je zintuigen blij.

FERRY SERVICES

Corfu
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Route > Lissabon - Sintra - Santiago de

Denk na over de landen die je graag zou
willen bezoeken en beslis aan de hand
daarvan of je voorkeur uitgaat naar een
Global Pass of naar een One Country Pass.

Compostela - Madrid - Bordeaux - Avignon
FERRY SERVICES

Het Nieuwe Europa
Tijdens deze trip ontdek je Oost-Europa
en leer je enkele van de jongste lidstaten
van de Europese Unie kennen. Door de
boeiende authentieke sfeer en de warme
ontvangst van de bewoners kan deze
ontdekkingstocht niet lang genoeg duren.
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FERRY SERVICES

Hoeveel dagen wil je reizen?
Bepaal de geldigheidsduur van de Pass
die het beste op jouw plannen aansluit,
bijv. 5 reisdagen binnen een periode van
1 maand (Flexi Pass) of een doorlopende
geldigheidsduur van één maand.

Route > Berlijn - Warschau - Ostrava - Praag Boedapest - Ljubljana

Welk deel van Europa wil je leren kennen?

FERRY SERVICES
FERRY SERVICES

Corfu

Mediterraanse schoonheid*
Ontdek Cinque Terre en Toscane, twee
van de meest adembenemende regio’s in
Italië die de overweldigende schoonheid
en de rijke cultuur van het land het best
weerspiegelen.
Route > Milaan - Genua - La Spezia - Viareggio
- Pisa - Firenze
* aanbevolen voor One Country Pass Italië
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FERRY SERVICES

In welke klas wil je reizen?
Bedenk of je 1ste of 2de klas wilt reizen.

FERRY SERVICES
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Wanneer ga je op reis?
Beslis wanneer je wilt reizen en koop je
Pass. Indien er voor bepaalde treinen een
reservering vereist is, boek die dan van
tevoren.

