
Escolhe o Interrail Pass 
que mais se adequa 
à tua viagem

Create your own story Liga-te à Europa!
Viaja com o Interrail e vê a Europa como nunca viste. Descobre 

a sua riqueza cultural, geográfi ca e histórica e interage com os 

locais e com outros viajantes.

Aproveita os milhares de quilómetros de via férrea interligados 

e desfruta da mais pura sensação de liberdade. Tu decides o 

teu caminho!

Global Pass
Viaja livremente em 33 países Europeus. Podes decidir entre:

    Flexi Pass: 4, 5 ou 7 dias de viagens à tua escolha 

durante 1 mês, ou 10 ou 15 dias de viagens durante 

2 meses. Podes utilizar quantos comboios quiseres em 

cada dia de viagem.

    Continuous Pass: viaja quantas vezes desejares durante 

um período, entre 15 dias e 3 meses, e percorre a máxima 

distância possível na tua viagem épica.

One Country Pass
Escolhe entre os 29 Passes One Country e mergulha na 

cultura, arquitetura e natureza de um único país.

Disponível na modalidade de Passes Flexi com validade 

de 3 a 8 dias de viagem durante um mês.

Jovens até aos 27 anos têm 
até 25% de desconto em 

todos os Passes

Porquê o 
Inte� ail?

Séniores a partir dos 60 anos 
benefi ciam de 10% de desconto em 

todos os Passes

Aplica-se 
a todos os Pa� es

Crianças com menos 
de 12 anos viajam 

sem pagar

+ de 25.000
membros na nossa 

comunidade de 
Facebook*

+ de 150
benefícios do 

Passe 

1 Passe

+ de 40.000
destinos

+ de 37 parceiros 
ferroviários e de 

“ferries”
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interraileu      "One Month on the rail 
to see nature, walk and discover the 
Beautiful Europe"
@lilooiseau_photography Pass used to 
travel: 15 Days   Itinerary: Belgium - 
Austria - Slovenia - Croatia - Serbia - 
Romania - Bulgaria - North Macedonia - 
Montenegro - Greece - Italy 
Don't forget! Send us #travel photos 
of your favourite European 
destinations!        *Upload link in bio*

travel: 15 Days   Itinerary: Belgium - 

      

Mateusz Gawrysiak      Interrail
Travellers Official 

ShareCommentLike

Some time ago I got back home after my 
20 day solo Interrail adventure as a way 
of entering adulthood. It was awesome, 
insanely awesome!
I  met and made friends with many great 
people. I met a reindeer and we did not 
become friends. I  slept in all kinds of 
weird places. I’ve been to 8 countries: 
Germany, Denmark, Sweden, Norway, 
Finland, Estonia, Latvia, Lithuania. I’ve 
travelled about 7000km. I’ve seen no 
night and I’m so greatful to see the stars 
again. I took 161GB of data just with my 
camera. I’ve been to art galleries and to 
the heart of Taiga forest.
All that, while spending very little money.
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Um número infinito
de memórias 
inesquecíveis

33 Países
Europeus

Descobre a
Europa

Inspira-te
  facebook.com/interrail   *facebook.com/groups/interrail

  @interraileu #   #interrail #createyourownstory

  www.interrail.eu    Interrail



“Le Grand Tour”
Faz as malas e viaja pela Europa durante um mês inteiro! 

Descobre as mais famosas metrópoles europeias, fascinantes e 

únicas, cada uma à sua maneira e deixa-te surpreender. 

Pa� e Continuous Global de 1 mês > Milão - Paris - 

Londres - Bruxelas - Amsterdão - Berlim - Varsóvia - 

Praga - Viena - Budapeste 

O Norte
Começa na Alemanha, conhece a Escandinávia e continua 

a tua viagem até aos Países Bálticos. É uma combinação 

perfeita entre cidades, natureza selvagem, cultura fascinante 

e arquitetura fantástica.

Pa� e Flexi Global de 5 dias > Hamburgo - 

Copenhaga - Estocolmo - Tallinn** - Riga - Vilnius 

Joias ocultas dos Países Balcânicos
Os Balcãs – países onde a generosidade dos locais e a Rakija 

(aguardente caseira de fruta) aproximam as pessoas e onde 

podes ainda encontrar verdadeiras joias ocultas.

Pa� e Flexi Global de 7 dias > Vintgar Gorge perto 

de Ljubljana - Zagrebe - Budapeste - Timisoara - 

Brasov - Bucareste - Sofi a - Burgas Saltworks

“Feliz Navidad” em Espanha
Em Espanha, petiscos e tapas andam de mão dada com as 

viagens. Foge do frio do Inverno, segue o sol e passeia por 

cidades vibrantes enquanto desfrutas da época festiva.

Pa� e One Country de 6 dias > Málaga - 

Sevilha - Córdoba - Madrid - Barcelona - Valência - 

Palma de Maiorca**
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Quatro Estações, 
possibilidades infi nitas 
de itinerários

A tua lista Interrail
Queres descobrir a Europa com o Interrail? A lista abaixo guia-

te na busca do melhor Passe para ti e prepara-te para esta 

aventura!

Onde é que sempre quiseste ir? Que experiências 

sempre quiseste viver? Escolhe os Países 

Europeus e cidades que queres visitar.

Sevilha, Espanha

Decide durante quanto tempo queres (e podes!) 

viajar. A escolha do Passe certo para ti é a parte 

mais importante.

Visita o nosso grupo de Facebook “Interrail 

Travellers Offi  cial” e junta-te à comunidade para 

conheceres em primeira mão a experiência de 

outros viajantes.

Descarrega a app Rail Planner e descobre 

tudo sobre os benefícios do Passe, horários dos 

comboios e como reservar um lugar.

Reserva de Lugares
O Interrail é aceite na maioria dos comboios da Europa, mas 

alguns requerem o pagamento de uma reserva antecipada 

de lugar. Esta reserva garante um lugar (ou uma cama) e pode 

também incluir serviços adicionais que proporcionam uma 

viagem mais agradável e confortável.

Para mais informações, consulta: interrail.eu/reservations

Dica: Com a app Rail Planner podes verifi car se uma reserva 

de lugar é obrigatória, reservar lugares e usar a opção “No 

reservation needed” para evitar pagar taxas adicionais.

Bruges, Bélgica

Vintgar Gorge, Eslovénia 

Ta� i� , Estónia

Riga, Letónia

Estás intere� ado?
Consulta em cp.pt para mais 
informações.

Descarrega a 
Rail Planner app
É grátis e funciona offl  ine!

Descobre os 
novos países 
participantes! 

Faz da tua viagem uma verdadeira aventura. 

Explora todas as possibilidades e cria o teu próprio 

itinerário. Dá asas à tua criatividade! 

SERVIÇOS DE FERRY

Maiorca, Espanha

** Estas ligações requerem a utilização de um ferry. Os titulares do Passe Interrail 
podem benefi ciar de desconto até 50% nas empresas de barcos participantes, 
e em outras ofertas de viagens dos nossos parceiros.

NOVO!

NOVO!


