Interrail
Passguide
Go one stop further.

Vi gjør vårt beste for å sikre at informasjonen i denne papir-Passveiledningen er
korrekt og oppdatert. Imidlertid kan informasjonen bli endret uten foregående
varsel, og vi kan ikke garantere at den alltid er korrekt eller fullstendig.
Hvis du har Mobil Pass, kan du bruke appen til å finne den aktuelle brukerveiledningen
i hjelpesenteret ved å trykke på «Mer»-ikonet.
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Last ned Rail
Planner-appen
Planlegg drømmerutene dine og registrer
alle reisene i Turen min. Se reiseruten dag
for dag, få statistikk over turen og se hele
ruten på kartet, som du kan beholde som en
suvenir eller dele med andre.

Hurtigstartveiledning

1.
Registrer datoen i reisekalenderen (kun Flexi Pass) før dagens
første reise. Reisekalenderen er trykket på Interrail-passet ditt,
som er festet til passomslaget.

2.
Registrer reisedetaljene før du går ombord, enten i Turen mindelen av passomslaget eller i Rail Planner-appen. Valget er ditt,
men det er ikke mulig å bytte når reisen har begynt.
Hvis du trenger mer plass, kan du laste ned ekstra linjer på
interrail.eu/en/info.

3.
Bruk en penn som ikke kan viskes bort (ikke blyant) til å føre opp
datoen i reisekalenderen og/eller reisene dine i Turen min. Når
du har ført opp datoen i reisekalenderen, kan du ikke endre den.

4.

I billettkontroller kan det være at du blir bedt om å vise frem
Interrail-passet og passet ditt (eller ID-kort) til togpersonalet.
Hvis du oppfører reisedetaljene i Rail Planner-appen, må du
huske å vise frem mobiltelefonen din også.

Interrail Passets gyldighet
Interrail-pass er kategorisert etter type, gyldighetsperiode og
landene der de er gyldige. Du kan foreta en reise som ikke er helt
dekket av Interrail-passets gyldighet, men du må da kjøpe en
vanlig billett for den delen av reisen.
Du kan starte reisen etter kl. 00.00 den første gyldighetsdatoen,
og den siste reisen må fullføres innen midnatt (kl. 24.00) på den
siste gyldighetsdatoen. Reisedagene for Flexipass har også en
gyldighet fra midnatt til midnatt.

Flexi Pass
Med et Flexi Pass kan du reise på et bestemt antall dager
innenfor en fastsatt gyldighetsperiode. «5 dager på 1 måned»passet, for eksempel, betyr fem reisedager i løpet av én måneds
gyldighet. Du bestemmer hvilke dager som teller som reisedager
ved å registrere dem i reisekalenderen. Du kan finne ut mer om
reisedager og reisekalenderen ved å klikke her.

Kontinuerlig Pass
Med et Kontinuerlig Pass kan du reise så ofte du vil innenfor
hele gyldighetsperioden (f.eks. én måned). Du finner start- og
sluttdato for passet ditt øverst til venstre på billetten som er
festet på Passforsiden.

1. og 2. klasse
Interrail-passet ditt er gyldig for reiser på klassen som er oppgitt
på billetten din. Pass for 1. klasse er også gyldige på 2. klasse,
men pass for 2. klasse er ikke gyldige for reiser på 1. klasse.
Refusjon er ikke tilgjengelig for passasjerer på 1. klasse som reiser
på 2. klasse.

Interrail Pass-typer
Global Pass
Global Pass er gyldig for alle selskaper i Pass-nettverket vårt. Det
kan også brukes til reiser til og fra landet du bor i, slik at du kan
starte reisen på den lokale togstasjonen din. Trykk her for mer
informasjon om hvordan du reiser i landet du bor i.

One Country Pass
One Country Pass er gyldig for togreiser innenfor ett land (eller
i noen tilfeller en gruppe land). Fortsett å lese for å se hvilke
togselskaper du kan bruke til reise i landet der Interrail-passet er
gyldig.

Land hvor Global Pass er gyldig

Pass-nettverk
Deltakende selskap
Listen nedenfor viser alle selskap som deltar i Interrail. Du finner
også en fullstendig liste over alle selskap som deltar i Rail
Planner-appen.
Belgia

SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*

Bosnia-Hercegovina

ŽFBH + ŽRS

Bulgaria

BDŽ

Danmark

DSB + Arriva + NT

Estland

Elron

Finland

VR

Frankrike (inkl. Monaco)

SNCF + Thalys* + Eurostar*

Hellas

TRAINOSE + Attica Group

Irland

IÉ + NIR

Italia

Trenitalia

Kroatia

HŽ

Latvia

PV

Litauen

LTG Link

Luxemburg

CFL

Montenegro

ŽPCG

Nederland

DB + Thalys* + private operatører (se diebefoerderer.de)

Nord-Makedonia

ZRSM

Norge

Vy + GoAhead Nordic + SJ Norway

Østerrike (inkl. Liechtenstein)

ÖBB + Westbahn + MICOTRA-linjen (mellom Villach og
Tarviso)** + ROeEE/Raaberbahn**

Polen

PKP + PR + KD + SKMT

Portugal

CP

Romania

CFR

Serbia

SV

Slovakia

ZSSK + Leo Express + Regiojet

Slovenia

SŽ

Spania

RENFE + FEVE

Storbritannia

ATOC + Eurostar*

Sverige

SJ

Sveits

SBB/CFF/FFS + BLS

Tsjekkia

ČD + RegioJet + LeoExpress

Tyrkia

TCDD

Tyskland

DB + Thalys*

Ungarn

MÁV-START + GySEV/Raaberbahn

* Passet ditt må være gyldig i både avreise- og ankomstlandet hvis du vil reise med
disse selskapene.
** Bare gyldig på den innenlandske delen av linjen.

Hvordan du bruker Interrail Pass
Hva er inkludert i Interrail Pass?
Interrail Pass består av Passforsiden og en vedheftet billett på
innsiden.

Viktig: Ikke fjern billetten fra Passforsiden siden disse ikke er
gyldig separat.
Når du mottar Interrail-passet ditt, må du kontrollere at alle
opplysninger stemmer, spesielt navn, pass/ID-nummer og
gyldighetsperiode. Hvis du oppdager feil, kan du ta kontakt med
selgeren for å få det byttet.

Hvilke reisedokumenter trenger jeg?
I tillegg til Interrail-passet må du reise med et gyldig pass eller
et juridisk tilsvarende identifikasjonsdokument (ingen kopier).
Billettkontrollørene kan be om å få se disse dokumentene når de
kontrollerer Interrail-passet, så vær sikker på at du har det klart.
Interrail-passet er ikke gyldig uten identifikasjonsdokumentet du
brukte da du kjøpte det.

Passforside (Pass Cover)
Billetten din er stiftet fast på innsiden av Interrail Passforsiden.
Dette beskytter passet ditt og inneholder seksjonen My Trip.

My Trip
Før du går ombord på hvert nye tog, buss eller ferge, behøver du
å fylle inn detaljer om reisen din i Turen min. Men først velg hvor
du vil føre opp reisene dine! Du kan skrive reisedetaljene dine
på Passforsiden, eller taste inn detaljene i Rail Planner-appen
(velg hvilket alternativ som passer deg best). Lag et notat over
valgene dine i avkrysningsboksen som på Passforsiden:
What option suits you best? I will record all my journeys in:

My Trip in this Pass Cover
My Trip in the Rail Planner app

Du kan ikke ombestemme deg etter at du har startet reisen. Du
behøver selvfølgelig ikke å føre opp noen reiser som ikke er gjort
med Interrail Pass.

My Trip - Pass Cover
Day

1 1

Month Time

0 7 0 9 4 2

1

From				

To				

V I E N N A			

B U D A P E S T

2

Train Bus Ferry

Control area

X

3

4

1

Skriv ned dag, måned og klokkeslett
for avreise i Turen min-delen av passkonvolutten.

2

Oppfør start- og endestasjon
av reisen (med lokalt navn om mulig).

3

Kryss av på transportmetoden
du tar (tog, buss eller ferge).

4

Kontrollområdet er bare for billettkontrollører –
de kan stemple der når de sjekker Interrail-passet ditt.

My Trip - Rail Planner-appen
Det er lett å komme i gang:
1. Last ned Rail Planner-appen, gå til Turen min og opprett en ny
tur.
2. Koble Interrail-passet til turen ved å skrive inn noen
detaljer fra papirpasset, som startdatoen og nummeret på
passomslaget.
Reiser dere som en gruppe? Hvis dere reiser sammen hele tiden,
kan dere velge å legge til alle Interrail-passene i samme enhet –
bare gjenta trinn 1 og 2 for å opprette en tur for hvert pass.

3. Registrer en reise ved å søke etter toget ditt i planleggeren og
så lagre reisen i Turen min. Du kan legge til, redigere og fjerne
planlagte reiser helt til det øyeblikket du går på toget. Finner du
ikke reisen? Du kan legge til detaljene manuelt.
4. I billettkontrollen er det bare å vise frem de lagrede reisene i
Turen min sammen med papirpasset og ID.

Uansett om du skriver detaljene på Passforsiden eller
reisedetaljene dine på Rail Planner-appen, vil du kunne holde
personlig orden på reisene dine i My Trip.

Reisekalender (Travel Calendar)
Hvis du reiser med Flexipass, har du et gitt antall reisedager til
rådighet innenfor en gitt gyldighetsperiode. På reisedagen kan
du reise så ofte og lenge du ønsker fra midnatt til midnatt, men
husk å sjekke om du trenger en setereservasjon for togene,
bussene eller fergene du reiser med.
Reisekalenderen på billetten din brukes til å registrere
reisedagene du bruker. Dette er viktig siden Flexipasset ikke
er gyldig når du reiser på en dag som ikke er registrert i
Reisekalenderen.
Reisekalenderen har en boks for dag og måned for hver
reisedag. Både dager og måneder må skrives ned med to siffer
(f.eks. er 7. mai den 07/05) og i sekvensiell rekkefølge. Det er
best å fylle ut Reisekalenderen mens du reiser, siden dette ikke
kan endres. Skriv inn datoen før den første reisen din den og den
dagen.

INTERRAIL
VALID:
DATE

28/12/2019 - 27/02/2020
TIME
FROM

TO

FULL NAME:
COUNTRY:
PASS-/ID-NR:
DATE OF BIRTH

VANESSA GREEN
NETHERLANDS
*********
04/02/1988
DATE
TIME

INTERRAIL
FLEXI
GLOBAL PASS
15 DAYS/02 MONTHS
TRAVEL CALENDAR BELOW MUST BE FILLED IN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
DAY:
MONTH:
VALID: ALL COMPANIES PARTICIPATING IN EURAIL
ADULT ONLY VALID WITH PASSPORT/ID AND COVER

13.

CLASS

14.

15.

NOT FOR SALE

En reisedag kan ikke endres når den er skrevet inn i
Reisekalenderen. Å gjøre dette kan oppfattes som svindelforsøk.
Derfor må du bare bruke blått eller svart blekk som ikke kan
viskes ut til å fylle ut datoene (ikke blyant). Hvis du skriver feil,
må du markere den nye datoen i en ny boks og du mister én
reisedag.

Reiser i hjemlandet ditt
Hjemlandet ditt er det landet som du bor i og/eller har
statsborgerskap. Du kan finne det trykket på billetten din øverst
til høyre. Et Interrail Pass kan generelt ikke brukes til reiser i landet
du bor i. Fremdeles gjør Interrail Global Passet det mulig for deg
å ta to turer i hjemlandet ditt, forutsatt at det er et land som
deltar i Interrail. Alle land som er ført opp her er regnet som
deltakende land i Interrail.
Disse to reisene kalles den utgående og inngående reisen.

Den utgående reisen kan brukes til å reise fra alle steder i
hjemlandet ditt til grensen, en flyplass eller havn.
Den inngående reisen kan brukes til å reise fra grensen, en
flyplass eller havn og tilbake til destinasjonen i hjemlandet ditt.
Du trenger ikke bruke den utgående reisen først – dette er helt
opp til deg. Du kan reise med mer enn ett tog hvis alle reiser
gjøres på den samme reisedagen. Hvis du reiser med nattog,
gjelder egne regler som du kan finne her.

Hvordan reise i hjemlandet ditt
1. Før opp utgående/inngående datoer på Passforsiden i det
utpekte området i Turen min, selv om du har valgt å føre opp
reisene dine på Rail Planner-appen. Hvis du ikke bruker disse
turene, vil denne plassen forbli blank.

Outbound Journey

Day		

Month

Inbound Journey

Day		

Month

2. Før opp reisedetaljene dine i Turen
Som med alle andre reiser må du forsikre deg om at alle togene
du tar på den utgående og inngående reisen er skrevet ned i
Turen min.
Day

Month Time
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From				

0 7 0 9 4 2

To				

V I E N N A			

B U D A P E S T

Train Bus Ferry

Control area

X

3. Flexipass? FørINTERRAIL
opp datoen på billetten
din VANESSA GREEN
FULL NAME:
COUNTRY:
NETHERLANDS
Hvis du har et Flexipass, må du bruke
en reisedag
som skal føres
PASS-/ID-NR:
*********
opp
på
Reisekalenderen.
VALID:
28/12/2019 - 27/02/2020
DATE OF BIRTH
04/02/1988
DATE

TIME

FROM

TO

DATE

INTERRAIL
FLEXI
GLOBAL PASS
15 DAYS/02 MONTHS
TRAVEL CALENDAR BELOW MUST BE FILLED IN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
DAY:
MONTH:
VALID: ALL COMPANIES PARTICIPATING IN EURAIL
ADULT ONLY VALID WITH PASSPORT/ID AND COVER

TIME
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13.

14.

15.

NOT FOR SALE

Spar en reisedag på nattreise
Hvis du reiser med Flexipasset om natten og ikke bytter tog etter
midnatt, trenger du bare å bruke én reisedag: avreisedagen.
Vær oppmerksom på at både avreisedato og ankomstdato må
ligge innenfor passets gyldighetsperiode. Dette gjelder også for
nattferger som dekkes fullt av passet ditt.
Du kan for eksempel ta et nattog med avreise kl. 18.10 11. august,
med ankomst kl. 02.15 og må da bare skrive inn 11. august i
Reisekalenderen. Hvis du fremdeles er på toget etter midnatt,
må du ikke bruke en separat reisedag med mindre du tar enda
et tog.
Denne regelen gjelder også hvis du bruker utgående eller
inngående reise, så lenge begge reisedagene ligger innenfor
den generelle gyldighetsperioden på passet ditt. Skriv inn
avreisedagen i Reisekalenderen samt feltet for utgående/
inngående reise (der det er relevant).
Du starter for eksempel Interrail-reisen med et nattog fra
Düsseldorf i Tyskland (hjemlandet ditt) til Wien i Østerrike den 2.
juli. Avreisetiden er kl. 20.54, og ankomsttiden er kl. 08.11 den 3.

juli. Her bør du skrive inn 2. juli på Reisekalenderen og i feltene for
utgående reise.

Utskifting av Interrail Pass
Interrail Pass kan bare skiftes ut når de inneholder feil
informasjon grunnet en feil ved kjøpspunktet. Utskifting kan kun
gjøres ved samme kjøpspunkt som du kjøpte passet. Skadede,
tapte eller stjålne pass kan ikke skiftes ut. Billetter som kjøpes
grunnet tapte eller stjålne pass kan heller ikke refunderes.

Misbruk av Interrail Pass
Å ikke følge prinsippene som oppgis i denne Passguiden kan
medføre at passet ditt ikke er gyldig for reise. Hvis du reiser med
et ugyldig Interrail Pass, kan du måtte betale et gebyr, billett til
ordinær pris eller begge avhengig av det relevante tog- eller
fergeselskapets regler.
Tog- eller fergeansatte har rett til å konfiskere et pass:
•
•
•
•
•

Som er forfalsket eller en kopi
Som blir brukt av andre personer som den ikke ble skrevet ut til
Der dataene på billetten har blitt endret manuelt
Brukt utenfor gyldighetsperioden sin
Brukt uten et pass eller andre lovlige tilsvarende
identifikasjonsdokumenter (ingen kopier)

I disse tilfellene anses eieren av passet å begå svindelforsøk
mot både Eurail B.V. og selskapet de reiser med. Dette meldes
til nasjonale myndigheter som avgjør passende sanksjon.
Konfiskerte Interrail Pass kan ikke under noen omstendigheter
leveres tilbake eller erstattes.
Du finner mer informasjon om bruksvilkårene til Interrail Pass
(inkludert: avbestillings-, refunderings- og kompensasjonsvilkår
samt juridiske bestemmelser) på: interrail.eu.

Setereservasjoner
Interrail aksepteres på de fleste tog over hele Europa, men noen
togselskaper krever setereservasjon på forhånd, og det betyr
at du må betale en tilleggsavgift som ikke dekkes av Interrailpasset. Reservasjonen garanterer et sete (eller en seng) og
kan også omfatte ytterligere tjenester som et måltid og drikke
servert til setet, eller gratis Wi-Fi, så du får en hyggeligere og mer
behagelig reise.
Togtjenester som krever en forhåndsreservasjon inkluderer (men
er ikke begrenset til):
• Seter på de fleste høyhastighetstogene (som SNCF TGV, Thalys,
Lyria, Trenitalia, Freccia, RENFE AVE, PKP, EIP og Eurostar)
• Soveplasser på nattog, som sovevogner og senger
• Panoramavogner som tilbys på noen sceniske ruter
Når det gjelder ferger må holdere av Interrail Pass bestille og
betale for følgende på forhånd:
• Bruk av lugarer, køyer og liggeseter
• Sesongsupplement fra juni til september på fergeruter som
drives av Attica Group (Superfast-ferger og Blue Star-ferger)
• Havne-/drivstoffavgifter
• Bruk av bestemte ferger
Seter som krever forhåndsreservasjon, kan ha høy etterspørsel,
spesielt om sommeren (ikke minst juli og august), og vi
anbefaler derfor at du reserverer sete i god tid. Hvis du har
Interrail Pass for 1. klasse, og setene på 1. klasse er utsolgt,
kan du også bestille en reservasjon på 2. klasse hvis disse er
tilgjengelige. Høyhastighetstog i Tyskland, Østerrike og Sveits
krever generelt ikke reservasjon.

Reiseplanleggeren i Rail Planner-appen viser når en
setereservasjon kreves. Reservasjoner kan bestilles på
togstasjoner, hos togpassagenter eller på nettet. Reservasjoner
for Italia og Frankrike samt noen internasjonale tog (inkludert
Eurostar og Thalys) kan også bestilles via Rail Planner-appen. Du
får mer informasjon om reservasjon og hvor du kan bestille på
interrail.eu/reservations.
Tips: Du kan bruke alternativet «No reservation needed» i Rail
Planner-appen når du planlegger reisen din. Kanskje vil du bruke
mer tid på reisen og du må bytte tog oftere, men du unngår å
måtte betale ytterligere avgifter for setereservasjoner.

Passfordeler og -rabatter
Interrail Passet ditt gir deg ikke bare tilgang til europeiske
togruter, men også til mange andre fordeler og rabatter
på tvers av kontinentet, og du får en enda bedre tur. Disse
omfatter rabatter på bykort, båtturer, hoteller og vandrerhjem,
museumsbilletter, annen offentlig transport og mye mer.
Du kan bruke disse rabattene på alle dager innenfor passets
gyldighetsperiode, selv når du har brukt opp alle reisedagene.
For internasjonale fergelinjer er det viktig å sjekke hvilken
gyldighet som trengs, dette kan variere mellom forskjellige
selskap. Noen ganger må passet bare være gyldig i
avreiselandet eller ankomstlandet.

Hvordan bestille fordeler og rabatter
Mange fordeler kan ordnes på ankomststedet ved å vise
frem det gyldige Interrail-passet ditt, men de fleste krever
forhåndsbestilling. Se interrail.eu/en/interrail-passes/deals
eller Rail Planner-appen før du kjøper eller bestiller, siden
fordelene kan endres uten foregående varsel.
Tips: I Pass Benefits-seksjonen i Rail Planner-appen finner du
en liste over fordeler oppført etter land. Hvis en fordel krever
forhåndsbestilling, inneholder den også opplysninger om
hvordan du bestiller.

Inkluderte fordeler
Vakre ruter du må få med deg
Opptil 50 % rabatt, eller bare setereservasjon kreves
Ferger
20–50 % rabatt over hele Europa
Bykort
10–50 % rabatt på bykort i de fleste store byer
Turer og severdigheter
Opptil 50 % rabatt på severdigheter, museer og turer
Overnatting
10–20 % rabatt på hoteller og vandrerhjem i hele Europa
Mat og drikke
10 % rabatt på utvalgte restauranter i Hard Rock Cafe-gruppen i hele
Europa.

Bli inspirert eller del Interrailhistorien din på nettet og inspirer
andre!
community.eurail.com
facebook.com/interrail
@interraileu
upload.interrail.eu
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