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Aquest estiu d’interrail, prepara el teu viatge!
Si encara no sabies què fer, et proposem que et preparis tu mateix el teu viatge d’interrail per
tota Europa.
Tant si tens la residència europea com si ets estranger, existeixen possibilitat per aconseguir el
teu Interrail Pass o Eurail Pass i poder viatjar d’una manera més sostenible tot disfrutant dels
paisatges.
Has de tenir en compte que qualsevol dels bitllets que compris trigaran un temps en arribar-te
a casa, per tant, serà millor que comencis ja a fer la teva ruta!
Anem, pas a pas :
si ets ciutadà o resident oficial d’algun país europeu hauràs de mirar les ofertes
del Interrail Pass.
En aquest cas, si vols visitar fins a 30 països europeu durant les teves vacances, et recomanem
el Interrail Global Pass, ara bé, si només vols visitar a fons un país serà millor que miris les
ofertes del Interrail One Country Pass.
Depenent del país i de la validesa del tiquet, tindrà un preu o un altre, per tant, hauràs de
pensar amb temps quins països i com arribar-hi per estalviar el màxim de diners.
Si en canvi, no ets ciutadà europeu o no tens una residencia oficial a algun país
d’Europa, hauràs de buscar entre les ofertes del Eurail.
Si vols viatjar fins a 28 països, et convé comprar un Global Pass, si pel contrari,
només vols visitar entre 2 i 4 països que fan frontera, tens la possibilitat d’adquirir
un Select Pass, ara bé, si el que vols és perdre’t en un país només i disfrutar al
màxim d’aquest, hauràs de buscar entre el One Country Pass quin t’agrada més.

+ informació:
http://es.interrail.eu/
Si tens més preguntes i no trobes la resposta: serviciodecliente@interrail.eu
Procuraran donar resposta en 24h tots els dies de l’any!!
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