
Interrail 
Paso Kılavuzu 

Bu basılı Paso kılavuzundaki bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için 
çok çaba sarf ediyoruz. Bununla birlikte, bu bilgiler önceden haber verilmeksizin 
değişikliğe tabi olabilir ve doğruluğu ya da eksiksizliği ile ilgili olarak herhangi bir 
garanti verilemez.

Mobil Paso sahipleri 'Daha fazlası' simgesine dokunarak Yardım Merkezindeki ilgili 
Kullanıcı Kılavuzunu bulmak için uygulamadan yararlanabilirler.

Go one stop further.
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Rail Planner
uygulaması
Hayalinizdeki rotaları planlayın ve 
tüm yolculuklarınızı Gezim bölümüne 
kaydedin. Günlük seyahat programınızı 
görüntüleyin, geziniz için istatistikler 
alın ve bir hatıra olarak saklamak veya 
başkalarıyla paylaşmak için haritadaki 
tüm rotanızı görün.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eurail.railplanner&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/nl/app/eurail-interrail-rail-planner/id579547877


Hızlı başlangıç kılavuzu

Biniş yapmadan önce yolculuk bilgilerinizi Paso Kapağındaki 
Seyahatim bölümüne veya Rail Planner uygulamasına kaydedin. 
Tercih sizin, ancak seyahate başladıktan sonra değiştirmek 
mümkün değildir.

Yeriniz biterse, buradan ekstra satır indirebilirsiniz: interrail.eu/
en/info.

Bilet kontrolleri için, Pasonuzu ve pasaportunuzu (veya 
kimlik kartınızı) tren personeline göstermeniz istenebilir. 
Yolculuğunuzun ayrıntılarını Rail Planner uygulamasına 
kaydederken cep telefonunuzu da göstermeyi unutmayın.

Tarihi Seyahat Takvimi'ne ve/veya yolculuklarınızı Gezim 
bölümüne kaydetmek için silinmez kalem kullanın (kurşun 
kalem değil). Seyahat Takvimi'ne kaydettikten sonra tarihi 
değiştiremezsiniz.

Gününüzün ilk yolculuğu öncesinde Tarihi Yolculuk Takvimine 
kaydedin (yalnızca Flexi Paso). Yolculuk Takvimi, Pasonuza basılır 
ve Pasonuzun Kapağına iliştirilir. 

1.

2.

3.

4.

https://www.interrail.eu/en/info
https://www.interrail.eu/en/info


Interrail Pass geçerliliği
Interrail Pasoları geçerli oldukları ülkelere, türlerine ve geçerlilik 
sürelerine göre kategorilere ayrılır. Pasonuzun geçerliliğinin tam 
olarak karşılamadığı bir yolculuk yapmak mümkündür, ancak 
yolculuğun bu bölümü için standart bir bilet satın almanız 
gerekecektir.  

Geçerliliğin ilk gününde saat 00.00'dan sonra seyahat etmeye 
başlayabilirsiniz. Son yolculuk ise geçerliliğin son gününde gece 
yarısına (24.00) kadar tamamlanmalıdır. Benzer şekilde, Flexi 
Pasolar için seyahat günleri de gece yarısından gece yarısına 
kadardır. 

Flexi Paso 

Flexi Pasolar, geçerliliğin belirli bir süresi içinde belirli sayıda 
günde seyahat etmenize olanak tanır. Örneğin, 1 ay içinde 5 
günlük Paso,, 1 aylık geçerlilik süresi içinde 5 seyahat günü olarak 
sayılır. Günleri Seyahat Takvimine kaydederek hangi günlerin 
seyahat günleri olarak sayılacağına siz karar verirsiniz. Seyahat 
günleri hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın. 

Sürekli Paso

Sürekli Pasolar, geçerliliğin tüm süresi (ör. 1 ay) boyunca 
istediğiniz sıklıkta seyahat etmenize olanak tanır. Pasonuzun 
başlangıç ve bitiş tarihlerini Paso Kapağına ekli biletinizin sol üst 
kısmında görebilirsiniz.

1. ve 2. sınıf

Interrail Pasonuz biletinizde belirtilen sınıfta seyahat için 
geçerlidir. 1. sınıf Pasolar, 2. sınıf vagonlarda da geçerlidir, ancak 
2. sınıf Pasolar 1. sınıf vagonlarda seyahat için geçerli değildir. 
2. sınıfta seyahat eden 1. sınıf Paso sahipleri için geri ödeme 
yapılmaz. 



Interrail Paso türleri
Global Paso

Global Pasolar, Paso Ağımızdaki tüm şirketlerde geçerlidir. 
İkamet ettiğiniz ülkenin dışına gidiş dönüş seyahatleri için 
de kullanılabilir. Bu sayede, Interrail seyahatinize yerel tren 
istasyonunuzdan başlayabilirsiniz. İkamet ettiğiniz ülkede nasıl 
seyahat edeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için buraya 
tıklayın.

Tek Ülke Pasosu 

Tek Ülke Pasoları aynı ülke (veya bazı durumlarda bir ülkeler 
grubu) içindeki tren yolculukları için geçerlidir. Interrail 
Pasonuzun geçerli olduğu ülkede hangi demir yolu şirketleriyle 
seyahat edebileceğinizi görmek için devamını okuyun.

Global Pasonun geçerli olduğu ülkeler 



DB + Thalys* + özel operatörler (bkz. diebefoerderer.de)

ÖBB + Westbahn + MICOTRA-line (Villach ve Tarviso 

arasında)** + ROeEE/Raaberbahn**

SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*

ŽFBH + ŽRS

BDŽ

ATOC + Eurostar*

ČD + RegioJet + LeoExpress

DSB + Arriva + NT

Elron

VR

SNCF + Thalys* + Eurostar* 

HŽ

NS + Thalys*

IÉ + NIR

RENFE + FEVE

SJ

SBB/CFF/FFS + BLS

Trenitalia 

ŽPCG

ZRSM

PV

LTG Link

CFL

MÁV-START + GySEV/Raaberbahn

Vy + GoAhead Nordic + SJ Norway

PKP + PR + KD + SKMT

CP

CFR

SV

ZSSK + Leo Express + Regiojet

SŽ

TCDD

TRAINOSE + Attica Group

Almanya

Avusturya (Lihtenştayn dâhil)

Belçika

Bosna-Hersek

Bulgaristan

Büyük Britanya

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa (Monako dâhil)

Hırvatistan

Hollanda

İrlanda

İspanya

İsveç

İsviçre

İtalya

Karadağ

Kuzey Makedonya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

Türkiye

Yunanistan

Paso Ağı
Katılan ülkeler 

Aşağıdaki listede Interrail'e katılan tüm ülkeler gösterilmektedir. 
Katılan ülkelerin tam listesini Rail Planner uygulamasında 
görebilirsiniz.

* Bu şirketlerle seyahat edebilmek için Pasonuz hem kalkış hem de varış ülkesinde 
geçerli olmalıdır.
** Yalnızca hattın yurt içi bölümünde geçerlidir.



Interrail Pasonuzu nasıl 
kullanacaksınız?
Interrail Pasoma neler dahildir?

Interrail Pasonuz içine bir biletin iliştirilmiş olduğu bir Paso 
Kapağından oluşur.

Önemli:  Biri olmadan diğeri geçerli olmayacağından, biletinizi 
Paso Kapağından ayırmayın.

Interrail Pasonuzu aldığınızda ilk olarak özellikle adınız, pasaport/
kimlik numaranız ve geçerlilik süresi olmak üzere tüm bilgilerinizi 
kontrol etmeniz önemlidir. Herhangi bir hata bulursanız, 
değiştirilmesi için pasoyu satın aldığınız yerle görüşebilirsiniz.

Hangi seyahat belgelerine ihtiyacım var?

Interrail Pasonuzun yanı sıra geçerli bir pasaport veya yasal 
olarak denk bir kimlik belgesine ihtiyacınız vardır (fotokopi 
kabul edilmez). Kondüktörler Interrail Pasonuzu kontrol ederken 
bunu da görmek isteyebileceğinden mutlaka yanınızda taşıyın. 
Interrail Pasonuz, satın alma sırasında kullandığınız kimlik belgesi 
olmadan geçerli değildir.

Paso Kapağı (Pass Cover)

Biletiniz Interrail Paso Kapağınızın içine zımbalanmıştır. Bu, 
Pasonuzu korur ve zorunlu Gezim (My Trip) bölümünü içerir. 



Gezim (My Trip)

Her yeni trene, otobüse veya feribota binmeden önce, 
yolculuğunuzun ayrıntılarını Gezim bölümüne girmeniz gerekir. 
Ama önce, yolculuklarınızı nereye kaydetmek istediğinizi seçin! 
Yolculuk bilgilerinizi Paso Kapağı'na yazabilir veya ayrıntıları Rail 
Planner uygulamasına girebilirsiniz (size en uygun olanı seçin). 
Kararınızı Paso Kapağında sunulan onay kutusuna not alın:

 
Yolculuğa başladıktan sonra fikrinizi değiştiremezsiniz. Doğal 
olarak, Interrail Paso ile yapılmayan yolculukları hesaba 
katmanıza gerek yoktur.  

Gezim (My Trip) - Paso Kapağı (Pass Cover)

Hareket günü, ayı ve saatini 
Paso Kapağının Gezim bölümüne yazın. 

Yolculuğunuzun başlangıç ve bitiş istasyonunu 
kaydedin (mümkünse yerel adıyla). 

Hangi ulaşım yöntemini kullandığınızı 
belirtin (tren, otobüs veya feribot). 

Kontrol bölümü yalnızca bilet denetçileri içindir -  
Pasonuzu kontrol ederken damga basabilirler. 

1

2

3

4

My Trip in this Pass Cover

My Trip in the Rail Planner app

What option suits you best? I will record all my journeys in: 

   1   1     0   7    0  9    4  2        V   I   E   N   N   A        B   U   D   A   P   E   S   T

Day     Month   Time           From        To                       Train  Bus   Ferry Control area

X

1 2 3 4



My Trip - Rail Planner uygulaması 

Başlamak kolaydır:

1. Rail Planner uygulamasını indirin, Gezim bölümüne gidin ve 
yeni bir gezi oluşturun.

2. Basılı Pasonuzdan bazı bilgileri girerek Pasonuzu gezinizle 
bağlayın, örneğin başlangıç tarihi ve Paso kapağı numarası. 

Grup olarak mı seyahat ediyorsunuz? Her zaman birlikte 
seyahat ediyorsanız, tüm Pasolarınızı aynı cihaza eklemeyi 
tercih edebilirsiniz – her Paso için 1. ve 2. adımları tekrarlamanız 
yeterlidir.



3. Bir yolculuğu kaydetmek için, planlayıcıda treninizi arayın, 
ardından yolculuğu gezinize kaydedin. Planlı yolculuklarınızı 
trene bindiğiniz ana kadar ekleyebilir, düzenleyebilir ve 
kaldırabilirsiniz. Yolculuğunuzu bulamıyor musunuz? Bilgileri 
manuel olarak girebilirsiniz. 

4. Bilet kontrolü için, basılı Pasonuz ve kimliğinizle birlikte Gezim 
bölümündeki kayıtlı yolculuklarınızı göstermeniz yeterlidir.
 

İster ayrıntıları Paso Kapağına yazın isterse yolculuğunuzun 
ayrıntılarını Rail Planner uygulamasına girin, yolculuklarınızı 
Gezim (My Trip) bölümünde kişisel bir hatıra olarak tutmuş 
olacaksınız.  



Seyahat Takvimi (Travel Calendar)

Bir Flexi Paso ile seyahat ediyorsanız, genel bir geçerlilik süresi 
içinde kullanabileceğiniz belirli sayıda seyahat günü vardır. Bir 
seyahat gününde, gece yarısından gece yarısına istediğiniz 
sıklıkta ve mesafede seyahat edebilirsiniz. Ancak, seyahat 
ettiğiniz trenler, otobüsler veya feribotlar için koltuk rezervasyonu 
gerekip gerekmediğini kontrol etmeyi unutmayın.

Biletinizdeki Seyahat Takvimi, kullandığınız seyahat günlerini 
kaydetmek için kullanılır. Seyahat Takviminizde işaretli 
olmayan bir günde seyahat ediyorsanız Flexi Pasonuz geçerli 
olmadığından bu durum önemlidir.

Seyahat Takviminizde her seyahat günü için bir gün ve ay 
kutusu vardır. Hem günler hem de aylar iki haneli olarak (yani 7 
Mayıs, 07/05 olacak şekilde) ve ardışık sıralı olarak yazılmalıdır. 
Sonradan değiştirilemeyeceğinden, Seyahat Takvimini 
ilerledikçe doldurmak en iyisidir. Seyahat ettiğiniz her günde ilk 
yolculuğunuzdan önce tarihi yazmanız yeterlidir.

Bir seyahat günü Seyahat Takvimine yazıldıktan sonra üzerinde 
değişiklik yapılamaz. Ayrıca bunu yapmak sahtekârlık olarak 
kabul edilebilir. Bu nedenle, tarihleri doldurmak için kurşun 
kalem değil, silinemeyen mavi veya siyah tükenmez kalem 
kullanmalısınız. Bir hata yaparsanız, doğru tarihi yeni bir kutuya 
işaretlemek zorunda kalacaksınız, bu da bir seyahat günü 
kaybedeceğiniz anlamına gelir.
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İkamet ettiğiniz ülkede seyahat

İkamet ettiğiniz ülke, yaşadığınız ve/veya vatandaşı olduğunuz 
ülkedir. Biletinizin sağ üst köşesinde yazılıdır. Interrail Pasoları 
genellikle ikamet ettiğiniz ülkede kullanılamaz. Yine de Interrail 
Global Paso, Interrail'e katılan bir ülke olması şartıyla, ikamet 
ettiğiniz ülkede iki kez seyahat yapmanıza olanak tanır. Burada 
listelenen tüm ülkelerin Interrail'a katıldığı kabul edilir.

Bu iki seyahat gidiş ve dönüş yolculukları olarak adlandırılır. 
 
Gidiş yolculuğu, ikamet ettiğiniz ülkede herhangi bir konumdan 
sınıra veya bir havalimanına ya da limana seyahat etmek için 
kullanılabilir.   

Dönüş yolculuğuise sınırdan veya bir havalimanı ya da 
limandan tekrar ikamet ettiğiniz ülkeye seyahat etmek için 
kullanılabilir.  
 
İlk olarak gidiş yolculuğunu kullanmak zorunda değilsiniz 
bu tamamen size kalmıştır. Yolculuğun tüm etaplarının aynı 
gün içinde yapılması şartıyla, birden fazla trende seyahat 
edebilirsiniz. Gece treniyle seyahat ediyorsanız, burada 
bulabileceğiniz özel kurallar geçerlidir.

İkamet ettiğiniz ülkede nasıl seyahat edebilirsiniz 

1.Yolculuklarınızı Rail Planner uygulamasına kaydetmeyi 
tercih ettiyseniz bile,  gidiş/dönüş tarihini Gezim bölümünün 
ayrılan alanında Paso Kapağına kaydedin. Bu gezilerden 
yararlanmazsanız, bu alan boş bırakılabilir. 

Outbound Journey

Inbound Journey

Day         Month

Day         Month



2. Yolculuğunuzun ayrıntılarını Gezim bölümüne kaydedin
Diğer tüm yolculuklarda olduğu gibi, gidiş ve dönüş 
yolculuklarınız sırasında kullandığınız tüm trenlerin Gezim 
bölümüne kaydedildiğinden emin olun. 
 

3. Flexi Paso? Tarihi basılı biletinize kaydedin 
Bir Flexi Pasonuz varsa, Seyahat Takvimine kaydedilmesi gereken 
bir seyahat günü kullanmanız gerekecektir.  

 

Bir seyahat gününün gecelik seyahatler için 
kaydedilmesi

Flexi Paso kullanarak gecelik seyahat ediyor ve gece yarısından 
sonra tren değiştirmiyorsanız, yalnızca bir seyahat günü 
kullanmak zorundasınız: hareket günü. Hem hareket hem de 
varış gününün Pasonuzun genel geçerliliği içinde yer alması 
gerektiğini unutmayın. Bu durum, Pasonuzun tamamen 
kapsadığı gece feribotları için de geçerlidir. 

Örneğin, 11 Ağustos günü 18.10'da hareket edip 02.15'te varış 
yerinde olacak bir gece trenine binerseniz, yalnızca 11 Ağustos 
gününü Seyahat Takviminize girmeniz gerekir. Gece yarısından 
sonra hâlâ trendeyseniz, ikinci bir trene binmediğiniz sürece 
ikinci bir seyahat günü kullanmanız gerekmez. 

Bu kural, seyahat ettiğiniz her iki gün de Pasonuzun genel 
geçerliliği içinde olduğu sürece, gidiş veya dönüş yolculuğu 
kullanmanız durumunda da geçerlidir. Hareket gününü Seyahat 
Takviminin yanı sıra gidiş/dönüş yolculuğu alanına da yazın 
(hangisi geçerliyse).  

Örneğin, Interrail seyahatinizin 2 Temmuz'da Düsseldorf, 
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Almanya'dan (ikamet ettiğiniz ülke) Viyana, Avusturya'ya bir 
gece treniyle başladığını varsayalım. Hareket saatiniz 20.54, varış 
ise 3 Temmuz'da 08.11'de olacaktır. Bu durumda, gidiş yolculuğu 
alanlarının yanı sıra seyahat takvimine de 2 Temmuz yazmanız 
gerekir. 

Interrail Pasolarının değiştirilmesi

Bir Interrail Pasosu ancak satış noktasındaki bir hatadan dolayı 
üzerine yanlış bilgi yazılması durumunda değiştirilebilir. Bu işlem, 
Pasoyu satın aldığınız satış noktasında yapılmalıdır. Zarar gören, 
kaybolan veya çalınan Pasolar yenisiyle değiştirilemez. Kaybolan 
veya çalınan Pasoların yerine kullanmak için satın alınan 
biletlerin de ücreti iade edilemez. 

Interrail Pasolarının kötüye kullanımı

Paso Kılavuzunda ana hatlarıyla belirlenen ilkelere uyulmaması, 
Pasonuzun seyahat için geçerli olmaması anlamına gelebilir. 
Geçersiz bir Interrail Pasosuyla seyahat ederseniz, ilgili demir 
yolu veya feribot şirketinin kurallarına bağlı olarak, para cezası, 
tam tarife bilet ücreti veya her ikisine de tabi olabilirsiniz.   
 
Demiryolu veya feribot personeli, aşağıdaki durumlarda Pasolara 
el koyma hakkına sahiptir: 
 
• Sahte veya kopya olduğunda 
• Verilmiş olduğu kişi dışında herhangi biri tarafından 

kullanıldığında 
• Bilet üzerindeki bilgiler elle değiştirilmişse 
• Geçerlilik süresi dışında kullanıldığında 
• Bir pasaport veya diğer (fotokopi olmayan) yasal olarak denk 

kimlik belgesi olmadan kullanıldığında 
 
Bu durumlarda, Paso sahibinin hem Eurail B.V. hem de seyahat 
ettiği taşıyıcıya karşı sahtekarlık girişiminde bulunduğu kabul 
edilir. Bu durum, cezayı belirleyecek olan ulusal yetkililere rapor 
edilecektir. El konulan Interrail Pasoları hiçbir koşul altında iade 
edilemez veya yenisiyle değiştirilemez. 
 
Interrail Kullanım Şartları (iptal, geri ödeme ve tazmin politikaları 
ve hukuki şartlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) 
hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu adresi ziyaret edin: 
interrail.eu.

https://www.interrail.eu/en/terms-conditions/interrail-pass-conditions-of-use


Koltuk rezervasyonları
Interrail, Avrupa genelinde çoğu trende kabul edilir. Ancak, 
bazı şirketler önceden koltuk rezervasyonunu gerekli kılar. Yani 
Pasonuzun kapsamında yer almayan ilave bir ücret ödenmesi 
gerekir. Bu rezervasyon bir koltuğu (veya yatağı) garanti eder ve 
koltuğunuza servis edilen bir yemek ve içecek veya ücretsiz WiFi 
gibi gezinizi daha zevkli ve konforlu kılacak hizmetleri içerebilir. 
 
Önceden rezervasyon gerektiren tren hizmetleri şunları içerir 
(ancak bunlarla sınırlı değildir): 
 
• Çoğu yüksek hızlı trenlerde koltuklar (örneğin, SNCF TGV, Thalys, 

Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP EIP, Eurostar)  
• Gece trenlerinde uyuma olanakları (ör. kuşet veya yatak) 
• Panoramik vagonlar, bazı manzaralı trenlerde mevcuttur 
 
Feribotlar için, Interrail Pasosu sahipleri aşağıdakiler için 
önceden rezervasyon ve ödeme yapmalıdır: 
 
• Kabin, yatak ve yatan koltuk kullanımı 
• Attica Group (Superfast Ferries ve Blue Star Ferries) tarafından 

işletilen feribot hatlarında Haziran'dan Eylül'e sezon ilaveleri 
• Liman/yakıt vergileri 
• Belirli gemilerin kullanımı 
 
Rezervasyon gerektiren koltuklar özellikle yazın (Temmuz/
Ağustos aylarında) çok talep görüyor olabilir. Bu yüzden 
rezervasyonlarınızı çok önceden yapmanızı öneririz. 1. sınıf 
Pasonuz varsa ve 1. sınıf rezervasyonlar dolmuşsa, uygun olması 
durumunda 2. sınıf bir rezervasyon da yapabilirsiniz. Almanya, 
Avusturya ve İsviçre'deki yüksek hızlı trenler için genelde 
rezervasyon gerekmez. 



Rail Planner uygulamasındaki Planlayıcı bir koltuk rezervasyonu 
zorunlu olduğunda bunu gösterecektir. Rezervasyonlar tren 
istasyonlarında, bir demir yolu paso acentesiyle veya internetten 
yapılabilir. İtalya ve Fransa'nın yanı sıra bazı uluslararası trenler 
(Eurostar ve Thalys dâhil) için rezervasyonlar Rail Planner 
uygulaması üzerinden de yapılabilir. Rezervasyonlar ve nereden 
rezervasyon yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi buradan 
bulabilirsiniz: interrail.eu/rezervasyonlar.
 
İpucu:  Rail Planner Uygulamasında, gezinizi planlarken ‘No 
reservation needed’ seçeneğini kullanabilirsiniz. Seyahat için 
daha çok zaman harcamanız ve daha sık tren değiştirmeniz 
gerekebilir, ancak koltuk rezervasyonları için ilave ücret ödemek 
zorunda kalmazsınız.

http://interrail.eu/reservations


Paso avantajları ve indirimleri
Interrail Pasonuz size yalnızca Avrupa'nın tren ağına erişim 
vermekle kalmaz, aynı zamanda daha da iyi bir gezi için kıta 
genelinde çok sayıda ekstra avantaj ve indirim sunar. Bunlar 
arasında şehir kartlarında, tekne turlarında, otel ve motel 
konaklamalarında, müze biletlerinde, diğer toplu taşımada 
indirimler ve çok daha fazlası yer alır.

Seyahat günlerinizin tümünü kullanmış olsanız bile, Pasonuzun 
genel geçerliliği içinde herhangi bir günde bu indirimlerden 
yararlanabilirsiniz. Uluslararası feribot hatları için, hangi 
geçerliliğin gerekli olduğunu kontrol etmek önemlidir çünkü bu 
operatörler arasında farklılık gösterebilir. Bazen bir Pasonun 
yalnızca hareket veya varış ülkesinde geçerli olması gerekir.
 
Avantajlar ve indirimler nasıl rezerve edilir?

Interrail Pasonuzu varış noktasında gösterdiğinizde birçok 
avantajdan yararlanabilirsiniz, ancak çoğu için önceden 
rezervasyon gerekir. Avantajlar önceden bildirilmeksizin 
değişikliğe tabi olduğundan, satın almadan veya rezervasyon 
yaptırmadan önce interrail.eu/en/interrail-passes/deal 
adresinden veya Rail Planner Uygulamasından son durumu 
kontrol edin. 
 
İpucu:  Rail Planner uygulamasının Paso Avantajları bölümünden 
ülkelere göre sıralanmış avantajlar listesini görebilirsiniz. Eğer 
bir avantaj için önceden rezervasyon gerekiyorsa, listede nasıl 
rezervasyon yapılacağına ilişkin ayrıntılar da verilecektir.

Dâhil olan avantajlar
Görülmesi gereken manzaralı rotalar
%50'ye varan indirim veya yalnızca bir koltuk rezervasyonu 
gereklidir.

Feribotlar
Avrupa genelinde %20-50 indirim.

Kent kartları
Büyük şehirlerin çoğunda kent kartlarında %10-50 indirim.

Turlar ve görülmesi gereken yerler
Görülmesi gereken yerler, müzeler ve turlarda %50'ye varan 
indirim.

http://interrail.eu/en/interrail-passes/deals


Konaklama
Avrupa genelinde oteller ve motellerde %10-20 indirim.

Yiyecek ve içecek
Avrupa genelinde seçili Hard Rock Cafe'lerde %10 indirim
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