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Kies de juiste Interrail Pas Beleef Europa!
Reis met Interrail en beleef Europa zoals nooit tevoren. Ontdek 

het cultureel, geografi sch en historisch erfgoed en maak 

kennis met de lokale bevolking en andere Interrailers.

Krijg toegang tot de spoornetten van 33 Europese landen en 

ervaar het ultieme gevoel van vrijheid. Jij beslist welke route 

je volgt!

Jongeren tot en met 27 jaar 
krijgen tot 25% korting op 

alle Interrail Passen

W� rom 
Inte� ail?

10% korting op alle Interrail Passen 
als je 60 j� r of ouder bent

Geldt v� r a� e 
Inte� ail Pa� en 

Kinderen tot en met 
11 jaar reizen gratis

25.000+ leden in 
onze Facebook 

community*

150+
Pasvoordelen

1 Pas

40.000+
bestemmingen

37+ spoor- 
en ferry-

maatschappijen Oneindig v� l
onvergetelijke 
herinneringen

33 Europese 
landen

Ontdek
Europa

#

Doe inspiratie op 
facebook.com/interrail *facebook.com/groups/interrail

@interraileu  www.interrail.eu

Interrail  #interrail #createyourownstory

Global Pas
Reis door 33 Europese landen.

Je kan kiezen tussen: 

    Flexipas: wil je een paar dagen op elke bestemming 

blijven? Koop dan een pas met fl exibele geldigheid. Reis 

4, 5 of 7 dagen binnen 1 maand ofwel 10 of 15 dagen 

binnen 2 maanden. Op elke reisdag kan je zo veel treinen 

nemen als je wilt.

    Doorlopende Pas: wil je bijna elke dag reizen binnen 

een vaste periode (15 dagen tot 3 maand)? Kies dan een 

pas die continu geldig is en waarmee je verschillende 

dagen na elkaar kan reizen.

One Country Pas
Kies uit 29 One Country Passen en dompel je onder in de 

cultuur, architectuur en natuur van één enkel land.

Beschikbaar als Flexipas en geldig voor 3 tot 8 reisdagen 

binnen 1 maand.

Waar te koop?
Via www.interrail.be. Ontdek hier onze handige boekings-

module die je in 4 eenvoudige stappen de juiste pas 

aanwijst. We garanderen je bovendien altijd de scherpste 

prijzen en bieden je op geregelde basis superpromoties aan. 

        Tip: schrijf je in voor onze nieuwsbrief en hou je 

mailbox in de gaten.

  Aan de internationale loketten in het station Brussel-

Zuid. Onze experts staan hier steeds ter beschikking om je 

persoonlijk verder te helpen bij aankoop van de pas die het 

best aansluit bij jouw reisplannen. Je kunt je pas dan ook 

onmiddellijk mee naar huis nemen.

  Via het Contact Center van NMBS Internationaal 

op het nummer 070 79 79 79. 7 dagen op 7 kan je bij 

onze medewerkers terecht voor advies en reservaties. 

De passen worden je een paar dagen na de bestelling 

opgestuurd via de post.



Le Grand Tour
Pak je spullen en reis gedurende een hele maand door Europa! 

Le Grand Tour neemt je mee naar de grootste Europese 

metropolen met elk een uniek en fascinerend karakter.

1 m� nd D� rlopende Global Pas > Milaan - Parijs - 

Londen - Brussel - Amsterdam - Berlijn - Warschau - 

Praag - Wenen - Boedapest

Het Noorden
Start in Duitsland, proef van Scandinavië en zet je reis verder 

naar de Baltische Staten. Een perfecte mix van unieke steden, 

ongerepte natuur en fantastische architectuur.

5 dagen Flexi Global Pas > Hamburg - Kopenhagen - 

Stockholm - Tallinn** - Riga - Vilnius

Verborgen pareltjes in de Balkan
De Balkan, waar de lokale bevolking – bekend om haar 

gulheid – de keel smeert met Rakija (huisgemaakte fruitige 

brandewijn) en waar er nog échte verborgen pareltjes te 

vinden zijn.

7 dagen Flexi Global Pas > Vintgar Gorge vlakbij 

Ljubljana - Zagreb - Boedapest - Timișoara - Brașov - 

Boekarest - Sofi a - Burgas Saltworks

“Feliz Navidad” in Spanje
Wijn en tapas zijn onmiskenbaar verbonden met een rondreis 

door Spanje. Ontsnap aan de koude tijdens de donkere 

wintermaanden, reis naar de zon en geniet met volle teugen 

van de levendige steden.

6 dagen One Country Pas > Málaga - Sevilla - Córdoba - 

Madrid - Barcelona - Valencia - Palma de Mallorca**
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Vier seizoenen, eindeloos 
veel reiswegen

Je pre-Interrail checklist
Wil je Europa met Interrail verkennen? Kies dan via de 

volgende stappen de Interrail Pas die het best bij jou past.

Waar wou je altijd al naartoe? Hoe ziet je bucketlist 

eruit? Kies de Europese landen en steden die je 

graag zou willen bezoeken.

Sevi� a, Spanje

Bepaal de geldigheidsduur van de pas die het best 

bij jouw plannen aansluit, de juiste pas kiezen is 

essentieel.

Bezoek onze Facebook-groep “Interrail Travellers 

Offi  cial” en word lid van de community om 

reisverhalen van medereizigers uit eerste hand te 

lezen.

Download de Rail Planner-app en ontdek alles 

over pasvoordelen, dienstregelingen en reservaties.

Zitplaatsreserveringen
Hoewel Interrail geldig is op de meeste treinen doorheen 

Europa, vereisen bepaalde treinen een reservatie tegen 

een toeslag. Deze reservering garandeert een zitplaats (of 

slaapplaats) en omvat soms ook extra diensten die je reis nog 

leuker en comfortabeler maken.

Voor meer informatie, surf naar interrail.eu/nl/plan-je-reis/

reserveringen

Tip: Met de Rail Planner-app zie je in één oogopslag voor welke 

treinen je moet reserveren. Je kan er ook zitplaatsen reserveren 

of de “No reservation needed”-optie gebruiken om extra kosten 

te vermijden.

Bru� e, België

Vintgar Gorge, Slovenië

Ta� i� , Estland

Riga, Letland

Intere� e?
Surf naar interrail.be voor meer info 
én de aankoop van je Interrail Pas.

Download de 
Rail Planner-app
De app is gratis en werkt offl  ine!

Ontdek 
de laatst 

toegevoegde 
landen!

Maak van je reis een echt avontuur. Ontdek de 

eindeloze mogelijkheden en bepaal je eigen 

reisweg. Wees creatief!

Ma� orca, Spanje

** Deze verbindingen maken gebruik van ferrydiensten, maar ook hier hoef je je 
geen zorgen over te maken! Pashouders genieten tot 50% korting en tal van 
andere voordelen bij deelnemende maatschappijen.

NIEUW

NIEUW


