km.485

Bucureºti Nord - Arad - Bucureºti Nord
Km IC525*
13:00
13:39
13:42
14:36
14:38
15:05
15:08
15:39
(15:52)

tr. 531

0
59
59
121
121
140
140
166

tr. 525

(16:08)

166
294
294
333
333
374
374
395
395
414
414
424
424
468

15:50
17:38
17:41
18:09
18:11
18:49
18:51
19:09
19:25
19:44
19:46
19:56
19:57
20:34

(22:20)

468
477
477
626

20:37
20:45
20:47
22:45

Aurel Vlaicu

Sta¡ia
Ţ
Bucure[ti Nord
˘
Ploie[ti Vest
Ţ
Ploie[ti Vest
˘
Sinaia
Ţ
Sinaia
˘
Predeal
Ţ
Predeal
˘ IC549 Tg. Mure[ Bra[ov
« spre Tg. Mure[
spre Sf. Gheorghe
« spre F`g`ra[
spre F`g`ra[
Tg. Mure[ IC526
Ţ
Bra[ov
˘
Sighi[oara
Ţ
Sighi[oara
˘
Media[
Ţ
Media[
˘
Blaj
Ţ
Blaj
˘ IC531 Oradea
Teiu[
Oradea IC532
Ţ
Teiu[
˘
Alba Iulia
Ţ
Alba Iulia
˘
Vin]u de Jos
Ţ
Vin]u de Jos
˘
Simeria
« spre Hunedoara
spre Hunedoara
Ţ
Simeria
˘
Deva
Ţ
Deva
˘
Arad

km.459

IC526** Km
˘
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˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
»
»
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
»
˘
Ý
˘
Ý

22:32
21:50
21:48
20:52
20:50
20:14
20:05
19:35

649
590
590
528
528
509
509
483

(19:49)
(19:55)

19:23
17:34
17:31
16:53
16:50
16:16
16:14
15:51
15:28
15:10
15:08
15:00
14:59
14:22

483
355
355
316
316
275
275
254
231
212
212
202
202
158

(16:10)

14:21
14:12
14:10
12:20

158
149
149
0

*) p^n` la Teiu[ circula combinat cu tr. IC531 (Bucure[ti N.-Oradea)
**) Circul` la Bucure[ti combinat cu tr. IC532 (\n sta]ia Teiu[)

Telefoane birouri de informa]ii din sta]iile CFR:
Bucure¿ti Nord
Ploie¿ti Vest
Ploie¿ti Sud
Sinaia
Predeal
Bra¿ov

- 9521
- 0244/557.191
- 0244/594.799
- 0244/310.040
- 0788.036.232
- 0268/952

Sighi¿oara
Alba Iulia
Deva
Arad
Miercurea Ciuc
Târgu Mure¿

- 0265/771.886
- 0258/952
- 0254/212.725
- 0257/231.777
- 0266/315.102
- 0265/236.284

Pentru agenţiile de turism şi tour operatori

TRENUL CHARTER - Trenul Dumneavoastr`!

Succesul sejurului organizat de dumneavoastră
depinde şi de calitatea transportului. Mai mult
decât atât, prin flexibilitate, condiţii deosebite
de confort, ambianţă plăcută, transportul poate
deveni un punct de atracţie al programului
turistic. Este ceea ce dorim să oferim prin
TRENUL CHARTER:• rute şi ore de circulaţie
conform solicitării dumneavoastră;• confort şi
condiţii excepţionale;• posibilitatea de a lua
masa în tren, beneficiind de serviciile în vagon

bar bistro sau restaurant în timpul călătoriei;•
adaptarea compunerii trenului la numărul de
turişti, trenurile putând fi formate din vagoane
clasa I, clasa a II-a sau business, vagoane de
dormit, cuşetă, restaurant şi/sau vagoane barbistro. CFR Călători vă oferă consultanţă pentru
a găsi cea mai potrivită soluţie la solicitarea
dumneavoastră:
Telefon/fax: 021 319.03.38
E-mail: marketing.calatori@cfr.ro

Media¿

Sighi¿oara

km.166

km.294
km.332

Blaj

km.333
km.293

Teiu¿

km.374
km.252

Alba Iulia

km.395
km.231

Oradea

km.414
km.212

Vin¡u de Jos

Simeria

km.424
km.202
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km.468
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km.477
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CFR C~L~TORI - Siguran]` [i accesibilitate

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord
Nr. tren Sta¡ia Plecare
IC591 Bucure¿ti Nord
u IC551 Bucure¿ti Nord
IC564 ---> Pa¿cani
IC575 Bucure¿ti Nord
IC595 Bucure¿ti Nord
v IC531 Bucure¿ti Nord
IC549 ---> Bra¿ov
IC525 ---> Teiu¿
w IC557 Bucure¿ti Nord
IC559 ---> Adjud
IC571 Bucure¿ti Nord
IC593 Bucure¿ti Nord
IC553 Bucure¿ti Nord
IC561 Bucure¿ti Nord

05:45
06:00
(11:28)
07:00
10:45
13:00
(15:52)
(19:25)
15:00
(18:55)
15:45
15:45
17:00
18:00

Sta¡ia sosire
Timi¿oara Nord 13:37
Suceava Nord 12:08
Ia¿i
12:29
Gala¡i
11:00
Timi¿oara Nord 19:07
Oradea
23:46
Târgu Mure¿ 21:41
Arad
22:45
Bicaz
21:12
Comåne¿ti
20:24
Gala¡i
19:10
Timi¿oara Nord 23:23
Suceava Nord 23:09
Ia¿i
23:47

Servicii

D
B

D
D
D
B

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord
Nr. tren Sta¡ia Plecare
x IC550 ---> Comåne¿ti
IC558 Bicaz
IC572 Gala¡i
IC562 Ia¿i
IC552 Suceava Nord
IC592 Timi¿oara Nord
IC596 Timi¿oara Nord
IC576 Gala¡i
y IC526 ---> Arad
y IC540 ---> Tg. Mure¿
IC532 Oradea
z IC563 ---> Ia¿i
IC554 Suceava Nord
IC594 Timi¿oara Nord

03:22
02:30
05:15
05:32
05:15
06:00
06:44
13:40
12:20
13:34
11:05
16:19
16:35
16:00

Desiro

km.504

km.140

D

Sta¡ia sosire
Servicii
D
Adjud
(04:48)
D
Bucure¿ti Nord 08:35
D
Bucure¿ti Nord 08:40
D
Bucure¿ti Nord 11:09
Bucure¿ti Nord 11:23
B
Bucure¿ti Nord 13:47
Bucure¿ti Nord 15:05
D
Bucure¿ti Nord 17:37
Teiu¿
(15:28)
Bra¿ov
(19:07)
B
Bucure¿ti Nord 22:32
Pa¿cani
(17:25)
Bucure¿ti Nord 23:07
Bucure¿ti Nord 23:59

- vagon clasa 1
- vagon clasa a 2-a
- vagon restaurant
B - serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”
D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- vagon cu¿etå

u- are vagoane pentru tr. 564

w- are vagoane pentru tr. 559

(spre Ia¿i) în sta¡ia Pa¿cani
v- are vagoane pentru tr. 549
(spre Tg. Mure¿) în sta¡ia Bra¿ov
- are vagoane pentru tr. 525
(spre Arad) în sta¡ia Teiu¿

x- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
y- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532
z- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554

Legãturi cu alte trenuri Intercity
Km

IC233/232

IC235/238

0

06:00
06:46
06:51
07:18
07:19
08:08
08:09
08:34
08:40
10:10
10:11
10:59

17:35
18:21
18:24
18:51
18:52
19:41
19:42
20:08
20:14
21:44
21:46
22:34

57
Desiro

km.121

tr. 532

km.566

km.625

Bra¿ov

Predeal

Sinaia

km.59

km.0

tr. 526

Bucure¿ti Nord Ploie¿ti Vest

(spre Comåne¿ti) în sta¡ia Adjud

Informa]iile prezentate au un caracter pur orientativ. Consulta]i serviciile specializate de
informa]ii din sta]iile [i agen]iile de voiaj pentru confirmarea validit`]ii datelor.

80
138
178
281
331

Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘

Sta]ia
servicii/clase
Timi[oara Nord
Arad
S^ntana
Salonta
Oradea
Huedin
Cluj Napoca

˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý

IC231/234

IC237/236

11:13
10:27
10:24
09:59
09:58
09:09
09:08
08:43
08:39
07:11
07:10
06:20

22:33
21:47
21:40
21:15
21:14
20:26
20:25
19:53
19:48
18:10
18:09
17:20

Km
331
274
251
193
153
50
0

Fumatul în tren este interzis!

Transportul animalelor în vagoanele de c`l`tori
Animalele, păsările, reptilele, peştii,
insectele vii nu pot fi transportate, de
regulă, în vagoanele de călători. În
vagoanele de călători pot fi primiţi la
transport câini însoţiţi. Transportul acestora
este admis numai pentru cei prevăzuţi cu
botniţă, ţinuţi în lesă pe podeaua vagonului,
în compartimente, în vagoane la clasa a 2-a,
dacă nici un călător nu protestează. În caz
de obiecţii ridicate de călători, agentul
operatorului de transport feroviar public de
călători sau organul de control, în cazuri
bine justificate, poate interzice călătoria cu
aceste animale. Tariful de transport al unui
câine este în valoare de jumătate din preţul
unui bilet normal clasa 2-a, tren persoane,
pentru un adult, pe acelaşi parcurs,
indiferent de rangul trenului.
Călătorul - proprietar al câinelui, este

obligat să menţină curăţenia pe toată durata
călătoriei, având asupra sa materiale de
igienizare, în caz contrar va fi tratat
conform reglementărilor legale în vigoare.
Câinii, pisicile şi animalele mici, purtate pe
braţe, precum şi păsările mici în colivii se
pot transporta, fără plată, dacă nici un
călător nu protestează. În caz de obiecţii
ridicate de călători, agentul operatorului de
transport feroviar public de călători sau
organul de control, în cazuri bine
justificate, poate interzice călătoria cu
aceste animale.
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Abonamentele pe calea ferat`

Oferta “MINIGRUP 2-5”pentru grupuri mici sau familie.

Pentru c`l`toriile frecvente cu trenul CFR C`l`tori ofer` clien]ilor
s`i cea mai practic` [i economic` solu]ie: ABONAMENTUL!

Pentru călătoria în grupuri mici sau în
familie, pentru 2 până la 5 persoane,
călătorii vor beneficia de oferta
comercială “MINIGRUP 2-5”, care
acordă următoarele reduceri :
• Pentru grupuri de doi adulţi se acordă o
reducere de 10% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de trei adulţi se acordă
o reducere de 15% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de patru adulţi se acordă
o reducere de 20% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de cinci adulţi se acordă
o reducere de 25% pentru fiecare.
Reducerile se vor acorda din tariful
întreg al unei legitimaţii de călătorie (fără
tichet de rezervare) valabilă la rangul

Valabilitatea abonamentelor
Abonamentele pe calea ferată sunt
legitimaţii de călătorie cu număr
nelimitat de călătorii şi se emit pentru
trenuri de persoane, accelerate, rapide
sau intercity, conform solicitării la
clasa 1-a sau clasa a 2-a, pe zone
kilometrice tarifare de până la 300 km.
La trenurile de persoane se emit şi
abonamente valabile pe toate liniile
CFR.
Valabilitatea poate începe, la
solicitare, în orice zi şi expiră la ora
24:00 a zilei înscrise pe abonament.
Dacă trenul cu care se călătoreşte în
ultima zi de valabilitate este întârziat,
călătoria se poate efectua după ora
24:00, în ziua următoare, până la staţia
în care, după mersul trenurilor, trenul
are sosire înainte de ora 24:00.

Abonamentele sunt legitimaţii de
călătorie nominale şi sunt valabile în
tren numai cu actul de identitate sau cu
legitimaţia / carnet de elev sau student
care dă dreptul la reducere cu viza de
valabilitate pe anul şcolar / universitar
în curs.
Orice neconcordanţă se va trata
conform reglementărilor în vigoare.
Tipuri de abonamente
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii, cu trenuri de persoane.
Se emit la clasa 1-a şi a 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii pentru elevi şi studenţi cu
trenuri de persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament nenominal, lunar cu
număr nelimitat de călătorii, toate
liniile CF, tren persoane.
Se emit la clasa 1-a şi la clasa 2-a,
fiind valabile orice distanţă.
Abonament săptămânal cu număr
nelimitat de călătorii, cu trenuri de
persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.

Ofert` comercial` extrem de avantajoas`:
Abonamente pentru naveti[ti
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren Accelerat,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile accelerate, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa a 1-a se
vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren RAPID,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile rapide, până la
300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a

NOU

călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa 1 se vor
achita integral diferenţele tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren INTERCITY,
numai la clasa a 2-a.
Se emit la trenurile intercity, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Nu se asigură
loc rezervat. Pentru călătoria la clasa
1 se vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonamentele pentru navetişti se
emit la toate casele de bilete.

IMPORTANT!
Legitimaţiile de tip ”minigrup” NU
se emit în ziua plecării trenului.
Oferta este pusă la dispoziţia
călătorilor la toate trenurile aflate în
circulaţie, mai puţin pentru trenurile
care circula în zilele de vineri şi
duminică.

Bilete de tren rezervate prin telefon

Rezerv`rile de locuri se fac numai în ziua plec`rii trenului, la vagoanele clas` din
compunerea trenurilor care circul` în trafic local cu plecare din sta]iile: Bucure[ti
Nord, Timi[oara Nord, Cluj Napoca, Bra[ov, Ia[i, Gala]i [i Constan]a.
Serviciul poate fi utilizat [i de c`tre beneficiarii de reduceri tarifare de transport pe
calea ferat`, cu condi]ia ca la ridicarea biletului s` poat` dovedi reducerea.
Pentru un singur loc solicitat se achita \n plus fa]` de contravaloarea biletului de
tren un tarif de rezervare de 3,5 lei; pentru 2 sau mai multe bilete se achit` 5 lei.
Programul de lucru cu publicul este permanent.
Înainte de efectuarea c`l`toriei, pasagerii sunt ruga]i s` solicite la sta]iile [i
agen]iile CFR din Bucure[ti [i din ]ar` informa]ii privind rutele [i orariile trenurilor.
La gara Bra[ov rezervarea se face la nr. 0268-421.700
La gara Bucure[ti Nord rezervarea se face la nr. 021-9522

Bucureºti - Arad
*
**

Cartea VSD - oferta nou`
Călătoria pe calea ferată se poate
efectua cu legitimaţia de călătorie “Cartea
VSD”, legitimaţie care oferă reduceri din
tariful de transport.
Cartea VSD (vineri, sâmbătă,
duminică) este o legitimaţie de călătorie
nominală, valabilă timp de o lună pe
distanţe de până la 1000 km. Cartea VSD
dă dreptul la efectuarea, în cursul fiecărui
sfârşit de săptămână (începând cu ora 0:00
a zilei de vineri şi până la ora 12:00 a zilei
de luni ) din perioada de valabilitate, a câte
unei călătorii dus-întors pe relaţii la
alegerea călătorului, cu următoarele
reduceri:.
• 60% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a pentru
tineri sub 26 ani;
• 50% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a;
• 35% reducere pentru călătoria cu tren
accelerat, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat
integral;
• 30% reducere pentru călătoria cu tren
rapid, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful

tichetului de rezervare fiind achitat
integral;
• 25% reducere pentru călătoria cu tren
intercity, clasa1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat
integral.
Pentru legitimaţiile de călătorie
eliberate tinerilor până la 26 de ani
împliniţi se ia în consideraţie vârsta din
prima zi de valabilitate a legitimaţiei de
călătorie. În cazul elevilor şi studenţilor,
legitimaţiile de călătorie carte VSD se pot
elibera pe baza cardurilor “EURO 26”, a
carnetelor de elev, student sau
legitimaţiilor de student, acte cu care
aceştia se vor legitima în tren. Dovada
vârstei se face în tren, cu prezentarea unui
act cu poză şi CNP, respectiv actele
prezentate pentru elevi şi studenţi.
Dacă ultima zi de vineri coincide cu
ultima zi a perioadei de valabilitate,
legitimaţia rămâne valabilă şi în ziua de
sâmbătă şi duminică a sfârşitului de
săptămână respectiv.
Cartea VSD se poate procura de la orice
staţie sau agenţie de voiaj CFR din ţară..

*) P^n` la Teiu[ circul` combinat cu tr. IC531 (Bucure[ti N.-Oradea)
**) Circul` la Bucure[ti combinat cu tr. IC532 (\n sta]ia Teiu[)

Teiu[
BRA{OV

edi]ia a 13-a

01.05.2008 - 31.08.2008

www.intermediapromotion.ro

Abonamentele sunt legitimaţii de
călătorie care dau dreptul la mai multe
călătorii într-o anumită perioadă de
timp. Acestea se eliberează de toate
staţiile şi agenţiile de voiaj ale căii
ferate. Abonamentele pot fi eliberate
în orice zi a lunii cu anticipaţie de 30
zile pentru abonamentele eliberate
electronic şi de 10 zile pentru cele
eliberate manual.

trenului la care se doreşte călătoria. Dacă
din grup fac parte şi copii sau adolescenţi
cu vârste de până la 18 ani, doi copii se
consideră un adult.
Această ofertă nu se aplică simultan cu
alte facilităţi sau reduceri stabilite.

Abonamentele sunt legitimaţii de
călătorie care dau dreptul la mai multe
călătorii într-o anumită perioadă de
timp. Acestea se eliberează de toate
staţiile şi agenţiile de voiaj ale căii
ferate. Abonamentele pot fi eliberate
în orice zi a lunii cu anticipaţie de 30
zile pentru abonamentele eliberate
electronic şi de 10 zile pentru cele
eliberate manual.
Valabilitatea abonamentelor
Abonamentele pe calea ferată sunt
legitimaţii de călătorie cu număr
nelimitat de călătorii şi se emit pentru
trenuri de persoane, accelerate, rapide
sau intercity, conform solicitării la
clasa 1-a sau clasa a 2-a, pe zone
kilometrice tarifare de până la 300 km.
La trenurile de persoane se emit şi
abonamente valabile pe toate liniile
CFR.
Valabilitatea poate începe, la
solicitare, în orice zi şi expiră la ora
24:00 a zilei înscrise pe abonament.
Dacă trenul cu care se călătoreşte în
ultima zi de valabilitate este întârziat,
călătoria se poate efectua după ora
24:00, în ziua următoare, până la staţia
în care, după mersul trenurilor, trenul
are sosire înainte de ora 24:00.

Abonamentele sunt legitimaţii de
călătorie nominale şi sunt valabile în
tren numai cu actul de identitate sau cu
legitimaţia / carnet de elev sau student
care dă dreptul la reducere cu viza de
valabilitate pe anul şcolar / universitar
în curs.
Orice neconcordanţă se va trata
conform reglementărilor în vigoare.
Tipuri de abonamente
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii, cu trenuri de persoane.
Se emit la clasa 1-a şi a 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii pentru elevi şi studenţi cu
trenuri de persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament nenominal, lunar cu
număr nelimitat de călătorii, toate
liniile CF, tren persoane.
Se emit la clasa 1-a şi la clasa 2-a,
fiind valabile orice distanţă.
Abonament săptămânal cu număr
nelimitat de călătorii, cu trenuri de
persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.

Ofert` comercial` extrem de avantajoas`:
Abonamente pentru naveti[ti
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren Accelerat,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile accelerate, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa a 1-a se
vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren RAPID,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile rapide, până la
300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a

Ciulni¡a

Slobozia

km.0

NOU

călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa 1 se vor
achita integral diferenţele tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren INTERCITY,
numai la clasa a 2-a.
Se emit la trenurile intercity, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Nu se asigură
loc rezervat. Pentru călătoria la clasa
1 se vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonamentele pentru navetişti se
emit la toate casele de bilete.

Fåurei

km.109

Cålåra¿i
km.116

km.225

Fete¿ti

Cernavodå Pod

km.146

km.166

km.79

km.59

109
146
146
166
166
190
190
225

R687
07:12
09:52
(10:00)
(09:59)
09:54
10:36
10:37
¦
¦
¦
¦
¦
12:08

R689
13:53
16:18
(16:30)
(16:24)
16:19
17:01
(17:20)
17:03
17:24
17:25
17:54
(19:45)
18:04
18:50

Sta¡ia
Ţ
Bucure[ti Nord
˘
˘
Ciulni]a
Ý
«
C`l`ra[i Sud
»
«
Slobozia Veche
»
Ţ
Ciulni]a
˘
˘
Fete[ti
Ý
« F`urei
Slob. Veche »
Ţ
Fete[ti
˘
˘
Cernavod` Pod
Ý
Ţ
Cernavod` Pod
˘
˘
Medgidia
Ý
« Negru Vod`
Tulcea »
Ţ
Medgidia
˘
˘
Constan]a
Ý

R686
12:23
09:40
(10:00)
(09:59)
09:39
08:56
(09:05)
08:54
08:31
08:30
08:00
(08:11)
07:48
07:03

R688
21:44
19:04
(19:40)
(19:51)
19:03
18:21
(20:25)
18:20
17:56
17:55
17:25
17:24
16:43

Km
225
116

116
79
79
59
59
35
35
0

Orariile sunt valabile la data edit`rii. Datorit` continu`rii de c`tre Compania de
Infrastructur` a lucr`rilor de reabilitare a infrastructurii feroviare pe tronsonul
Bucure[ti - Constan]a, parte a coridorului IV Paneuropean, POT INTERVENI PE
PARCURS MODIFIC~RI DE ORARII DISPUSE DE C~TRE ACEASTA COMPANIE, modific`ri
care sunt independente de voin]a CFR C~LATORI SA.
Aceste lucr`ri sunt efectuate pentru ca \n viitor trenurile spre Litoral s` circule cu
peste 160 km/h \n condi]ii de maxim` siguran]` [i confort. Înainte de efectuarea
voiajului, c`l`torii sunt ruga]i s` solicite la sta]iile [i agen]iile de voiaj CFR, informa]ii
privind modific`rile [i \nt^rzierile care pot aparea \n circula]ia acestor trenuri.
Fumatul în tren este interzis!

Transportul animalelor în vagoanele de c`l`tori
Animalele, păsările, reptilele, peştii,
insectele vii nu pot fi transportate, de
regulă, în vagoanele de călători. În
vagoanele de călători pot fi primiţi la
transport câini însoţiţi. Transportul acestora
este admis numai pentru cei prevăzuţi cu
botniţă, ţinuţi în lesă pe podeaua vagonului,
în compartimente, în vagoane la clasa a 2-a,
dacă nici un călător nu protestează. În caz
de obiecţii ridicate de călători, agentul
operatorului de transport feroviar public de
călători sau organul de control, în cazuri
bine justificate, poate interzice călătoria cu
aceste animale. Tariful de transport al unui
câine este în valoare de jumătate din preţul
unui bilet normal clasa 2-a, tren persoane,
pentru un adult, pe acelaşi parcurs,
indiferent de rangul trenului.
Călătorul - proprietar al câinelui, este

obligat să menţină curăţenia pe toată durata
călătoriei, având asupra sa materiale de
igienizare, în caz contrar va fi tratat
conform reglementărilor legale în vigoare.
Câinii, pisicile şi animalele mici, purtate pe
braţe, precum şi păsările mici în colivii se
pot transporta, fără plată, dacă nici un
călător nu protestează. În caz de obiecţii
ridicate de călători, agentul operatorului de
transport feroviar public de călători sau
organul de control, în cazuri bine
justificate, poate interzice călătoria cu
aceste animale.

INTER
M E D I A
PROMOTION

Constan¡a

km.190

km.225

km.35

Negru Vodå

km.0

CFR C~L~TORI - Siguran]` [i accesibilitate

Bucureºti Nord - Constanþa - Bucureºti Nord
Km
0
109

Medgidia

Tulcea

pliant editat de
Inter Media Promotion
tel./fax: 021-220.61.65
www.intermediapromotion.ro

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord
Nr. tren Sta¡ia Plecare
IC591 Bucure¿ti Nord
u IC551 Bucure¿ti Nord
IC564 ---> Pa¿cani
IC575 Bucure¿ti Nord
IC595 Bucure¿ti Nord
v IC531 Bucure¿ti Nord
IC549 ---> Bra¿ov
IC525 ---> Teiu¿
w IC557 Bucure¿ti Nord
IC559 ---> Adjud
IC571 Bucure¿ti Nord
IC593 Bucure¿ti Nord
IC553 Bucure¿ti Nord
IC561 Bucure¿ti Nord

05:45
06:00
(11:28)
07:00
10:45
13:00
(15:52)
(19:25)
15:00
(18:55)
15:45
15:45
17:00
18:00

Sta¡ia sosire
Timi¿oara Nord 13:37
Suceava Nord 12:08
Ia¿i
12:29
Gala¡i
11:00
Timi¿oara Nord 19:07
Oradea
23:46
Târgu Mure¿ 21:41
Arad
22:45
Bicaz
21:12
Comåne¿ti
20:24
Gala¡i
19:10
Timi¿oara Nord 23:23
Suceava Nord 23:09
Ia¿i
23:47

Servicii

D
B

D
D
D
B

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord
Nr. tren Sta¡ia Plecare
x IC550 ---> Comåne¿ti
IC558 Bicaz
IC572 Gala¡i
IC562 Ia¿i
IC552 Suceava Nord
IC592 Timi¿oara Nord
IC596 Timi¿oara Nord
IC576 Gala¡i
y IC526 ---> Arad
y IC540 ---> Tg. Mure¿
IC532 Oradea
z IC563 ---> Ia¿i
IC554 Suceava Nord
IC594 Timi¿oara Nord

03:22
02:30
05:15
05:32
05:15
06:00
06:44
13:40
12:20
13:34
11:05
16:19
16:35
16:00

Desiro

Bucure¿ti N.

Pentru c`l`toriile frecvente cu trenul CFR C`l`tori ofer` clien]ilor
s`i cea mai practic` [i economic` solu]ie: ABONAMENTUL!

D
Desiro

Abonamentele pe calea ferat`

Sta¡ia sosire
Servicii
D
Adjud
(04:48)
D
Bucure¿ti Nord 08:35
D
Bucure¿ti Nord 08:40
D
Bucure¿ti Nord 11:09
Bucure¿ti Nord 11:23
B
Bucure¿ti Nord 13:47
Bucure¿ti Nord 15:05
D
Bucure¿ti Nord 17:37
Teiu¿
(15:28)
Bra¿ov
(19:07)
B
Bucure¿ti Nord 22:32
Pa¿cani
(17:25)
Bucure¿ti Nord 23:07
Bucure¿ti Nord 23:59

- vagon clasa 1
- vagon clasa a 2-a
- vagon restaurant
B - serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”
D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- vagon cu¿etå

u- are vagoane pentru tr. 564

w- are vagoane pentru tr. 559

(spre Ia¿i) în sta¡ia Pa¿cani
v- are vagoane pentru tr. 549
(spre Tg. Mure¿) în sta¡ia Bra¿ov
- are vagoane pentru tr. 525
(spre Arad) în sta¡ia Teiu¿

x- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
y- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532
z- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554

(spre Comåne¿ti) în sta¡ia Adjud

Informa]iile prezentate au un caracter pur orientativ. Consulta]i serviciile specializate de
informa]ii din sta]iile [i agen]iile de voiaj pentru confirmarea validit`]ii datelor.

Oferta “MINIGRUP 2-5”pentru grupuri mici sau familie.
trenului la care se doreşte călătoria. Dacă
din grup fac parte şi copii sau adolescenţi
cu vârste de până la 18 ani, doi copii se
consideră un adult.
Această ofertă nu se aplică simultan cu
alte facilităţi sau reduceri stabilite.

IMPORTANT!
Legitimaţiile de tip ”minigrup” NU
se emit în ziua plecării trenului.
Oferta este pusă la dispoziţia
călătorilor la toate trenurile aflate în
circulaţie, mai puţin pentru trenurile
care circula în zilele de vineri şi
duminică.

Bilete de tren rezervate prin telefon

Rezerv`rile de locuri se fac numai în ziua plec`rii trenului, la vagoanele clas` din
compunerea trenurilor care circul` în trafic local cu plecare din sta]iile: Bucure[ti
Nord, Timi[oara Nord, Cluj Napoca, Bra[ov, Ia[i, Gala]i [i Constan]a.
Serviciul poate fi utilizat [i de c`tre beneficiarii de reduceri tarifare de transport pe
calea ferat`, cu condi]ia ca la ridicarea biletului s` poat` dovedi reducerea.
Pentru un singur loc solicitat se achita \n plus fa]` de contravaloarea biletului de
tren un tarif de rezervare de 3,5 lei; pentru 2 sau mai multe bilete se achit` 5 lei.
Programul de lucru cu publicul este permanent.
Înainte de efectuarea c`l`toriei, pasagerii sunt ruga]i s` solicite la sta]iile [i
agen]iile CFR din Bucure[ti [i din ]ar` informa]ii privind rutele [i orariile trenurilor.
La gara Constan]a rezervarea se face la nr. 0727.999.952.
La gara Bucure[ti Nord rezervarea se face la nr. 021-9522

Cartea VSD - oferta nou`
Călătoria pe calea ferată se poate
efectua cu legitimaţia de călătorie “Cartea
VSD”, legitimaţie care oferă reduceri din
tariful de transport.
Cartea VSD (vineri, sâmbătă,
duminică) este o legitimaţie de călătorie
nominală, valabilă timp de o lună pe
distanţe de până la 1000 km. Cartea VSD
dă dreptul la efectuarea, în cursul fiecărui
sfârşit de săptămână (începând cu ora 0:00
a zilei de vineri şi până la ora 12:00 a zilei
de luni ) din perioada de valabilitate, a câte
unei călătorii dus-întors pe relaţii la
alegerea călătorului, cu următoarele
reduceri:.
• 60% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a pentru
tineri sub 26 ani;
• 50% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a;
• 35% reducere pentru călătoria cu tren
accelerat, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat
integral;
• 30% reducere pentru călătoria cu tren
rapid, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful

tichetului de rezervare fiind achitat
integral;
• 25% reducere pentru călătoria cu tren
intercity, clasa1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat
integral.
Pentru legitimaţiile de călătorie
eliberate tinerilor până la 26 de ani
împliniţi se ia în consideraţie vârsta din
prima zi de valabilitate a legitimaţiei de
călătorie. În cazul elevilor şi studenţilor,
legitimaţiile de călătorie carte VSD se pot
elibera pe baza cardurilor “EURO 26”, a
carnetelor de elev, student sau
legitimaţiilor de student, acte cu care
aceştia se vor legitima în tren. Dovada
vârstei se face în tren, cu prezentarea unui
act cu poză şi CNP, respectiv actele
prezentate pentru elevi şi studenţi.
Dacă ultima zi de vineri coincide cu
ultima zi a perioadei de valabilitate,
legitimaţia rămâne valabilă şi în ziua de
sâmbătă şi duminică a sfârşitului de
săptămână respectiv.
Cartea VSD se poate procura de la orice
staţie sau agenţie de voiaj CFR din ţară..

Ghid

de C`l`torie
Bucureºti - Constanþa
R687 Bucureºti Nord - Constanþa
R688 Constanþa - Bucureºti Nord

R689 Bucureºti Nord - Constanþa
R686 Constanþa - Bucureºti Nord

BUCURE{TI CONSTAN}A

edi]ia a 13-a

01.05.2008 - 31.08.2008

www.intermediapromotion.ro

Pentru călătoria în grupuri mici sau în
familie, pentru 2 până la 5 persoane,
călătorii vor beneficia de oferta
comercială “MINIGRUP 2-5”, care
acordă următoarele reduceri :
• Pentru grupuri de doi adulţi se acordă o
reducere de 10% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de trei adulţi se acordă
o reducere de 15% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de patru adulţi se acordă
o reducere de 20% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de cinci adulţi se acordă
o reducere de 25% pentru fiecare.
Reducerile se vor acorda din tariful
întreg al unei legitimaţii de călătorie (fără
tichet de rezervare) valabilă la rangul

km.259

km.200

km.230

Fåurei

km.131

km.91

km.31

km.0

Urziceni

Bucureºti Nord - Galaþi - Bucureºti Nord

Telefon/fax: 021 319.03.38
E-mail: marketing.calatori@cfr.ro

139
139
199
199
230

prin Urziceni

17:54
17:57
18:33
18:37
19:10

Sta¡ia
Ţ Bucure[ti Nord
˘ Ploie[ti Sud
Ţ Ploie[ti Sud
˘
Buz`u
Ţ
Buz`u
˘
F`urei
Ţ
F`urei
˘
Br`ila
Ţ
Br`ila
˘
Gala]i
servicii/clase

˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý

IC572 Km
08:40 230
prin Urziceni

bistro sau restaurant în timpul
călătoriei;
• adaptarea compunerii trenului la
numărul de turişti, trenurile putând fi
formate din vagoane clasa I, clasa a II-a
sau business, vagoane de dormit,
cuşetă, restaurant şi/sau vagoane barbistro.
CFR Călători vă oferă consultanţă
pentru a găsi cea mai potrivită soluţie la
solicitarea dumneavoastră:

Km IC571
0 15:45

automotor Desiro

prin Urziceni

Succesul sejurului organizat de
dumneavoastră depinde şi de calitatea
transportului.
Mai mult decât atât, prin flexibilitate,
condiţii deosebite de confort, ambianţă
plăcută, transportul poate deveni un punct
de atracţie al programului turistic. Este
ceea ce dorim să oferim prin TRENUL
CHARTER:
• rute şi ore de circulaţie conform solicitării dumneavoastră;
• confort şi condiţii excepţionale;
• posibilitatea de a lua masa în tren,
beneficiind de serviciile în vagon bar

IC575
07:00
07:41
07:44
08:47
08:50
09:46
09:48
10:24
10:27
11:00

prin Urziceni

TRENUL CHARTER - Trenul Dumneavoastr`!

Km
0
59
59
128
128
168
168
228
228
259

Gala¡i

Bråila

km.128 km.168(139) km.228(199) km.259(230)

06:31
06:29
05:50
05:47
05:15

91
91
31
31
0

IC576 Km
17:37 259
16:56 200
16:53 200
15:53 131
15:50 131
14:55 91
14:54 91
14:15 31
14:12 31
13:40
0

Confort maxim [i stil la clasa Business

InterRail. Cu InterRail pute]i c`l`tori mult pl`tind pu]in.
O modalitate modernă de a călători pe
calea ferată şi a cunoaşte întreaga Europă
sau doar anumite ţinuturi de vis apelând la
noua, flexibila şi avantajoasa ofertă
InterRail. Acum există o nouă modalitate
de a călători avantajos pe calea ferată în
30 de ţări europene, străbătând Europa.
Cu InterRail nu există limite, ci doar
oportunităţi! Odată ce am ales InterRailul, care are preţuri convenabile pentru
copii tineri şi adulţi, putem opta pentru:
• InterRail Global Pass pentru călătoria
în 30 ţări din Europa;
• InterRail One Country Pass pentru
călătoria într-una dintre ţările din
Europa.
Ţările participante la InterRail sunt:
Austria, Belgia, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca,
Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania,
Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Marea
Britanie, Muntenegru, Macedonia,
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia,

România, Serbia, Slovacia, Slovenia,
Spania, Suedia, Turcia, Ungaria şi
compania maritimă ATTICA - traversare
maritima între Grecia şi Italia.
InterRail permite o mai mare
flexibilitate şi libertate de alegere a
călătorului, nu numai în ceea ce priveşte
ţările în care se poate călători, cât şi în
ceea ce priveşte timpul de care dispunem,
astfel:
Cu InterRail Global Pass se poate
călători în toată Europa, optând pentru
varianta flexibilă (utilizare 5 zile din 10
zile de valabilitate sau 10 zile din 22 zile
de valabilitate) sau pentru varianta
continua (utilizare 22 zile continuu sau 1
lună de zile continuu). În plus călătorul
primeşte şi un „Ghid de călătorie
InterRail” şi o hartă.
Cu InterRail One Country Pass se
poate călători în ţara aleasă din Europa, în
varianta flexibilă de 3, 4, 6 sau 8 zile, la
alegerea călătorului, într-un interval de o
lună de zile valabilitate.

Exemplu de tarife InterRail Global Pass (EUR), la clasa a II-a

Valabilitate

Adul]i

Copii (4-12 ani)

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord
Nr. tren Sta¡ia Plecare
IC591 Bucure¿ti Nord
u IC551 Bucure¿ti Nord
IC564 ---> Pa¿cani
IC575 Bucure¿ti Nord
IC595 Bucure¿ti Nord
v IC531 Bucure¿ti Nord
IC549 ---> Bra¿ov
IC525 ---> Teiu¿
w IC557 Bucure¿ti Nord
IC559 ---> Adjud
IC571 Bucure¿ti Nord
IC593 Bucure¿ti Nord
IC553 Bucure¿ti Nord
IC561 Bucure¿ti Nord

05:45
06:00
(11:28)
07:00
10:45
13:00
(15:52)
(19:25)
15:00
(18:55)
15:45
15:45
17:00
18:00

Sta¡ia sosire
Timi¿oara Nord 13:37
Suceava Nord 12:08
Ia¿i
12:29
Gala¡i
11:00
Timi¿oara Nord 19:07
Oradea
23:46
Târgu Mure¿ 21:41
Arad
22:45
Bicaz
21:12
Comåne¿ti
20:24
Gala¡i
19:10
Timi¿oara Nord 23:23
Suceava Nord 23:09
Ia¿i
23:47

Servicii

D
B

D
D
D
B

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord
Nr. tren Sta¡ia Plecare
x IC550 ---> Comåne¿ti
IC558 Bicaz
IC572 Gala¡i
IC562 Ia¿i
IC552 Suceava Nord
IC592 Timi¿oara Nord
IC596 Timi¿oara Nord
IC576 Gala¡i
y IC526 ---> Arad
y IC540 ---> Tg. Mure¿
IC532 Oradea
z IC563 ---> Ia¿i
IC554 Suceava Nord
IC594 Timi¿oara Nord

03:22
02:30
05:15
05:32
05:15
06:00
06:44
13:40
12:20
13:34
11:05
16:19
16:35
16:00

Tineri < 26 ani

5 zile din 10 zile (Flexi)

249

124,5

159

10 zile din 22 zile (Flexi)

359

179,5

239

22 zile continue

469

234,5

309

1 lun` continu`

599

299,5

399

D

Sta¡ia sosire
Servicii
D
Adjud
(04:48)
D
Bucure¿ti Nord 08:35
D
Bucure¿ti Nord 08:40
D
Bucure¿ti Nord 11:09
Bucure¿ti Nord 11:23
B
Bucure¿ti Nord 13:47
Bucure¿ti Nord 15:05
D
Bucure¿ti Nord 17:37
Teiu¿
(15:28)
Bra¿ov
(19:07)
B
Bucure¿ti Nord 22:32
Pa¿cani
(17:25)
Bucure¿ti Nord 23:07
Bucure¿ti Nord 23:59

- vagon clasa 1
- vagon clasa a 2-a
- vagon restaurant
B - serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”
D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- vagon cu¿etå

u- are vagoane pentru tr. 564

w- are vagoane pentru tr. 559

(spre Ia¿i) în sta¡ia Pa¿cani
v- are vagoane pentru tr. 549
(spre Tg. Mure¿) în sta¡ia Bra¿ov
- are vagoane pentru tr. 525
(spre Arad) în sta¡ia Teiu¿

x- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
y- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532
z- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554

(spre Comåne¿ti) în sta¡ia Adjud

Telefoane birouri de informaþii din staþiile CFR:
www.interrailnet.com

Desiro

km.59

km.0

Desiro

Bucure¿ti N. Ploie¿ti S. Buzåu

Bucure[ti N. 9521
Ploie[ti Sud 0244/594.799, 0788.036.874
Buz`u
0238/725.308

F`urei
Br`ila
Gala]i

Fumatul în tren este interzis!

0788.036.239
0239/619.797
0236/460.643

Abonamentele pe calea ferat`

Pentru c`l`toriile frecvente cu trenul CFR C`l`tori ofer` clien]ilor
s`i cea mai practic` [i economic` solu]ie: ABONAMENTUL!

Abonamentele sunt legitimaţii de
călătorie care dau dreptul la mai multe
călătorii într-o anumită perioadă de
timp. Acestea se eliberează de toate
staţiile şi agenţiile de voiaj ale căii
ferate. Abonamentele pot fi eliberate
în orice zi a lunii cu anticipaţie de 30
zile pentru abonamentele eliberate
electronic şi de 10 zile pentru cele
eliberate manual.
Valabilitatea abonamentelor
Abonamentele pe calea ferată sunt
legitimaţii de călătorie cu număr
nelimitat de călătorii şi se emit pentru
trenuri de persoane, accelerate, rapide
sau intercity, conform solicitării la
clasa 1-a sau clasa a 2-a, pe zone
kilometrice tarifare de până la 300 km.
La trenurile de persoane se emit şi
abonamente valabile pe toate liniile
CFR. Valabilitatea poate începe, la
solicitare, în orice zi şi expiră la ora
24:00 a zilei înscrise pe abonament.
Dacă trenul cu care se călătoreşte în
ultima zi de valabilitate este întârziat,
călătoria se poate efectua după ora
24:00, în ziua următoare, până la staţia
în care, după mersul trenurilor, trenul
are sosire înainte de ora 24:00. Abonamentele sunt legitimaţii de călătorie

nominale şi sunt valabile în tren numai
cu actul de identitate sau cu legitimaţia
/ carnet de elev sau student care dă
dreptul la reducere cu viza de
valabilitate pe anul şcolar / universitar
în curs.
Orice neconcordanţă se va trata
conform reglementărilor în vigoare.
Tipuri de abonamente
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii, cu trenuri de persoane.
Se emit la clasa 1-a şi a 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii pentru elevi şi studenţi cu
trenuri de persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament nenominal, lunar cu
număr nelimitat de călătorii, toate
liniile CF, tren persoane.
Se emit la clasa 1-a şi la clasa 2-a,
fiind valabile orice distanţă.
Abonament săptămânal cu număr
nelimitat de călătorii, cu trenuri de
persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.

Ofert` comercial` extrem de avantajoas`:
Abonamente pentru naveti[ti
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren Accelerat,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile accelerate, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa a 1-a se
vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren RAPID,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile rapide, până la
300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
Informa]iile prezentate au un caracter pur orientativ.
Consulta]i serviciile specializate de informa]ii din sta]iile [i
agen]iile de voiaj pentru confirmarea validit`]ii datelor.
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călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa 1 se vor
achita integral diferenţele tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren INTERCITY,
numai la clasa a 2-a.
Se emit la trenurile intercity, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Nu se asigură
loc rezervat. Pentru călătoria la clasa
1 se vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonamentele pentru navetişti se
emit la toate casele de bilete.
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Oferta “MINIGRUP 2-5”pentru grupuri mici sau familie.
Pentru călătoria în grupuri mici sau în
familie, pentru 2 până la 5 persoane,
călătorii vor beneficia de oferta
comercială “MINIGRUP 2-5”, care
acordă următoarele reduceri :
• Pentru grupuri de doi adulţi se acordă o
reducere de 10% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de trei adulţi se acordă
o reducere de 15% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de patru adulţi se acordă
o reducere de 20% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de cinci adulţi se acordă
o reducere de 25% pentru fiecare.
Reducerile se vor acorda din tariful
întreg al unei legitimaţii de călătorie (fără
tichet de rezervare) valabilă la rangul

trenului la care se doreşte călătoria. Dacă
din grup fac parte şi copii sau adolescenţi
cu vârste de până la 18 ani, doi copii se
consideră un adult.
Această ofertă nu se aplică simultan cu
alte facilităţi sau reduceri stabilite.

IMPORTANT!
Legitimaţiile de tip ”minigrup” NU
se emit în ziua plecării trenului.
Oferta este pusă la dispoziţia
călătorilor la toate trenurile aflate în
circulaţie, mai puţin pentru trenurile
care circula în zilele de vineri şi
duminică.

Bilete de tren rezervate prin telefon

Cartea VSD - oferta nou`
Călătoria pe calea ferată se poate
efectua cu legitimaţia de călătorie “Cartea
VSD”, legitimaţie care oferă reduceri din
tariful de transport.
Cartea VSD (vineri, sâmbătă,
duminică) este o legitimaţie de călătorie
nominală, valabilă timp de o lună pe
distanţe de până la 1000 km. Cartea VSD
dă dreptul la efectuarea, în cursul fiecărui
sfârşit de săptămână (începând cu ora 0:00
a zilei de vineri şi până la ora 12:00 a zilei
de luni ) din perioada de valabilitate, a câte
unei călătorii dus-întors pe relaţii la
alegerea călătorului, cu următoarele
reduceri:.
• 60% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a pentru
tineri sub 26 ani;
• 50% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a;
• 35% reducere pentru călătoria cu tren
accelerat, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat
integral;
• 30% reducere pentru călătoria cu tren
rapid, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful

tichetului de rezervare fiind achitat
integral;
• 25% reducere pentru călătoria cu tren
intercity, clasa1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat
integral.
Pentru legitimaţiile de călătorie
eliberate tinerilor până la 26 de ani
împliniţi se ia în consideraţie vârsta din
prima zi de valabilitate a legitimaţiei de
călătorie. În cazul elevilor şi studenţilor,
legitimaţiile de călătorie carte VSD se pot
elibera pe baza cardurilor “EURO 26”, a
carnetelor de elev, student sau
legitimaţiilor de student, acte cu care
aceştia se vor legitima în tren. Dovada
vârstei se face în tren, cu prezentarea unui
act cu poză şi CNP, respectiv actele
prezentate pentru elevi şi studenţi.
Dacă ultima zi de vineri coincide cu
ultima zi a perioadei de valabilitate,
legitimaţia rămâne valabilă şi în ziua de
sâmbătă şi duminică a sfârşitului de
săptămână respectiv.
Cartea VSD se poate procura de la orice
staţie sau agenţie de voiaj CFR din ţară..

Bucureºti - Galaþi
IC 571 Bucureºti Nord - Galaþi
IC 572 Galaþi - Bucureºti Nord

IC 575 Bucureºti Nord - Galaþi
IC 576 Galaþi - Bucureºti Nord
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Rezerv`rile de locuri se fac numai în ziua plec`rii trenului, la vagoanele clas` din
compunerea trenurilor care circul` în trafic local cu plecare din sta]iile: Bucure[ti
Nord, Timi[oara Nord, Cluj Napoca, Bra[ov, Ia[i, Gala]i [i Constan]a.
Serviciul poate fi utilizat [i de c`tre beneficiarii de reduceri tarifare de transport pe
calea ferat`, cu condi]ia ca la ridicarea biletului s` poat` dovedi reducerea.
Pentru un singur loc solicitat se achita \n plus fa]` de contravaloarea biletului de
tren un tarif de rezervare de 3,5 lei; pentru 2 sau mai multe bilete se achit` 5 lei.
Programul de lucru cu publicul este permanent.
Înainte de efectuarea c`l`toriei, pasagerii sunt ruga]i s` solicite la sta]iile [i
agen]iile CFR din Bucure[ti [i din ]ar` informa]ii privind rutele [i orariile trenurilor.
La gara Gala]i rezervarea se face la nr. 0236- 496.00
La gara Bucure[ti Nord rezervarea se face la nr. 021-9522
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CFR C~L~TORI - Siguran]` [i accesibilitate

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord
Nr. tren Sta¡ia Plecare
IC591 Bucure¿ti Nord
u IC551 Bucure¿ti Nord
IC564 ---> Pa¿cani
IC575 Bucure¿ti Nord
IC595 Bucure¿ti Nord
v IC531 Bucure¿ti Nord
IC549 ---> Bra¿ov
IC525 ---> Teiu¿
w IC557 Bucure¿ti Nord
IC559 ---> Adjud
IC571 Bucure¿ti Nord
IC593 Bucure¿ti Nord
IC553 Bucure¿ti Nord
IC561 Bucure¿ti Nord

05:45
06:00
(11:28)
07:00
10:45
13:00
(15:52)
(19:25)
15:00
(18:55)
15:45
15:45
17:00
18:00

Sta¡ia sosire
Timi¿oara Nord 13:37
Suceava Nord 12:08
Ia¿i
12:29
Gala¡i
11:00
Timi¿oara Nord 19:07
Oradea
23:46
Târgu Mure¿ 21:41
Arad
22:45
Bicaz
21:12
Comåne¿ti
20:24
Gala¡i
19:10
Timi¿oara Nord 23:23
Suceava Nord 23:09
Ia¿i
23:47

400

22:36

˘

Nicolina

Ý

05:37

2

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord

22:37

Ţ

Nicolina

˘

05:36

2

402

23:47

˘

Ia[i

Ý

05:32

0

Nr. tren Sta¡ia Plecare
x IC550 ---> Comåne¿ti
IC558 Bicaz
IC572 Gala¡i
IC562 Ia¿i
IC552 Suceava Nord
IC592 Timi¿oara Nord
IC596 Timi¿oara Nord
IC576 Gala¡i
y IC526 ---> Arad
y IC540 ---> Tg. Mure¿
IC532 Oradea
z IC563 ---> Ia¿i
IC554 Suceava Nord
IC594 Timi¿oara Nord

Animalele, păsările, reptilele, peştii,
insectele vii nu pot fi transportate, de
regulă, în vagoanele de călători. În
vagoanele de călători pot fi primiţi la
transport câini însoţiţi. Transportul acestora
este admis numai pentru cei prevăzuţi cu
botniţă, ţinuţi în lesă pe podeaua vagonului,
în compartimente, în vagoane la clasa a 2-a,
dacă nici un călător nu protestează. În caz
de obiecţii ridicate de călători, agentul
operatorului de transport feroviar public de
călători sau organul de control, în cazuri
bine justificate, poate interzice călătoria cu
aceste animale. Tariful de transport al unui
câine este în valoare de jumătate din preţul
unui bilet normal clasa 2-a, tren persoane,

pentru un adult, pe acelaşi parcurs,
indiferent de rangul trenului.
Călătorul - proprietar al câinelui, este
obligat să menţină curăţenia pe toată durata
călătoriei, având asupra sa materiale de
igienizare, în caz contrar va fi tratat
conform reglementărilor legale în vigoare.
Câinii, pisicile şi animalele mici, purtate pe
braţe, precum şi păsările mici în colivii se
pot transporta, fără plată, dacă nici un
călător nu protestează. În caz de obiecţii
ridicate de călători, agentul operatorului de
transport feroviar public de călători sau
organul de control, în cazuri bine
justificate, poate interzice călătoria cu
aceste animale.

Telefoane birouri de informaþii din staþiile CFR:
Bucure[ti N. 9521
B^rlad
Ploie[ti Sud 0244/594.799, 0788.036.874 Vaslui
Buz`u
0238/725.308
Ia[i

Bilete de tren rezervate prin telefon

La gara Ia[i rezervarea se face la nr. 0232-202.777
La gara Bucure[ti Nord rezervarea se face la nr. 021-9522

0235/411.112
0235/315.042
0232/410.636
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400

Transportul animalelor în vagoanele de c`l`tori

Abonamentele pe calea ferat`
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Nicolina

03:22
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05:15
05:32
05:15
06:00
06:44
13:40
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13:34
11:05
16:19
16:35
16:00
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Desiro

km.59

km.0
km.402

Buzåu

Ploie¿ti Sud

D
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D
D
D
B

D
Desiro

Bucure¿ti N.

Sta¡ia sosire
Servicii
D
Adjud
(04:48)
D
Bucure¿ti Nord 08:35
D
Bucure¿ti Nord 08:40
D
Bucure¿ti Nord 11:09
Bucure¿ti Nord 11:23
B
Bucure¿ti Nord 13:47
Bucure¿ti Nord 15:05
D
Bucure¿ti Nord 17:37
Teiu¿
(15:28)
Bra¿ov
(19:07)
B
Bucure¿ti Nord 22:32
Pa¿cani
(17:25)
Bucure¿ti Nord 23:07
Bucure¿ti Nord 23:59

- vagon clasa 1
- vagon clasa a 2-a
- vagon restaurant
B - serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”
D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- vagon cu¿etå

u- are vagoane pentru tr. 564

w- are vagoane pentru tr. 559

(spre Ia¿i) în sta¡ia Pa¿cani
v- are vagoane pentru tr. 549
(spre Tg. Mure¿) în sta¡ia Bra¿ov
- are vagoane pentru tr. 525
(spre Arad) în sta¡ia Teiu¿

x- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
y- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532
z- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554

(spre Comåne¿ti) în sta¡ia Adjud

Informa]iile prezentate au un caracter pur orientativ. Consulta]i serviciile specializate de
informa]ii din sta]iile [i agen]iile de voiaj pentru confirmarea validit`]ii datelor.

Pentru c`l`toriile frecvente cu trenul CFR C`l`tori ofer` clien]ilor
s`i cea mai practic` [i economic` solu]ie: ABONAMENTUL!

Abonamentele sunt legitimaţii de
călătorie care dau dreptul la mai multe
călătorii într-o anumită perioadă de
timp. Acestea se eliberează de toate
staţiile şi agenţiile de voiaj ale căii
ferate. Abonamentele pot fi eliberate
în orice zi a lunii cu anticipaţie de 30
zile pentru abonamentele eliberate
electronic şi de 10 zile pentru cele
eliberate manual.
Valabilitatea abonamentelor
Abonamentele pe calea ferată sunt
legitimaţii de călătorie cu număr
nelimitat de călătorii şi se emit pentru
trenuri de persoane, accelerate, rapide
sau intercity, conform solicitării la
clasa 1-a sau clasa a 2-a, pe zone
kilometrice tarifare de până la 300 km.
La trenurile de persoane se emit şi
abonamente valabile pe toate liniile
CFR. Valabilitatea poate începe, la
solicitare, în orice zi şi expiră la ora
24:00 a zilei înscrise pe abonament.
Dacă trenul cu care se călătoreşte în
ultima zi de valabilitate este întârziat,
călătoria se poate efectua după ora
24:00, în ziua următoare, până la staţia
în care, după mersul trenurilor, trenul
are sosire înainte de ora 24:00.
Abonamentele sunt legitimaţii de

călătorie nominale şi sunt valabile în
tren numai cu actul de identitate sau cu
legitimaţia / carnet de elev sau student
care dă dreptul la reducere cu viza de
valabilitate pe anul şcolar / universitar
în curs.
Orice neconcordanţă se va trata
conform reglementărilor în vigoare.
Tipuri de abonamente
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii, cu trenuri de persoane.
Se emit la clasa 1-a şi a 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii pentru elevi şi studenţi cu
trenuri de persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament nenominal, lunar cu
număr nelimitat de călătorii, toate
liniile CF, tren persoane.
Se emit la clasa 1-a şi la clasa 2-a,
fiind valabile orice distanţă.
Abonament săptămânal cu număr
nelimitat de călătorii, cu trenuri de
persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.

Ofert` comercial` extrem de avantajoas`:
Abonamente pentru naveti[ti
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren Accelerat,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile accelerate, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa a 1-a se
vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren RAPID,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile rapide, până la
300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
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obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa 1 se vor
achita integral diferenţele tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren INTERCITY,
numai la clasa a 2-a.
Se emit la trenurile intercity, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Nu se asigură
loc rezervat. Pentru călătoria la clasa
1 se vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonamentele pentru navetişti se
emit la toate casele de bilete.
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Oferta “MINIGRUP 2-5”pentru grupuri mici sau familie.
Pentru călătoria în grupuri mici sau în
familie, pentru 2 până la 5 persoane,
călătorii vor beneficia de oferta
comercială “MINIGRUP 2-5”, care
acordă următoarele reduceri :
• Pentru grupuri de doi adulţi se acordă o
reducere de 10% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de trei adulţi se acordă
o reducere de 15% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de patru adulţi se acordă
o reducere de 20% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de cinci adulţi se acordă
o reducere de 25% pentru fiecare.
Reducerile se vor acorda din tariful
întreg al unei legitimaţii de călătorie (fără
tichet de rezervare) valabilă la rangul

trenului la care se doreşte călătoria. Dacă
din grup fac parte şi copii sau adolescenţi
cu vârste de până la 18 ani, doi copii se
consideră un adult.
Această ofertă nu se aplică simultan cu
alte facilităţi sau reduceri stabilite.

IMPORTANT!
Legitimaţiile de tip ”minigrup” NU
se emit în ziua plecării trenului.
Oferta este pusă la dispoziţia
călătorilor la toate trenurile aflate în
circulaţie, mai puţin pentru trenurile
care circula în zilele de vineri şi
duminică.

TRENUL CHARTER - Trenul Dumneavoastr`!
Succesul sejurului organizat de
dumneavoastră depinde şi de calitatea
transportului.
Mai mult decât atât, prin flexibilitate,
condiţii deosebite de confort, ambianţă
plăcută, transportul poate deveni un punct
de atracţie al programului turistic. Este
ceea ce dorim să oferim prin TRENUL
CHARTER:
• rute şi ore de circulaţie conform solicitării dumneavoastră;
• confort şi condiţii excepţionale;
• posibilitatea de a lua masa în tren,
beneficiind de serviciile în vagon bar

bistro sau restaurant în timpul
călătoriei;
• adaptarea compunerii trenului la
numărul de turişti, trenurile putând fi
formate din vagoane clasa I, clasa a II-a
sau business, vagoane de dormit,
cuşetă, restaurant şi/sau vagoane barbistro.
CFR Călători vă oferă consultanţă
pentru a găsi cea mai potrivită soluţie la
solicitarea dumneavoastră:
Telefon/fax: 021 319.03.38
E-mail: marketing.calatori@cfr.ro

Bucureºti - Iaºi
IC 561 Bucureºti Nord - Iaºi
IC 562 Iaºi - Bucureºti Nord

Cartea VSD - oferta nou`
tichetului de rezervare fiind achitat
integral;
• 25% reducere pentru călătoria cu tren
intercity, clasa1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat
integral.
Pentru legitimaţiile de călătorie
eliberate tinerilor până la 26 de ani
împliniţi se ia în consideraţie vârsta din
prima zi de valabilitate a legitimaţiei de
călătorie. În cazul elevilor şi studenţilor,
legitimaţiile de călătorie carte VSD se pot
elibera pe baza cardurilor “EURO 26”, a
carnetelor de elev, student sau
legitimaţiilor de student, acte cu care
aceştia se vor legitima în tren. Dovada
vârstei se face în tren, cu prezentarea unui
act cu poză şi CNP, respectiv actele
prezentate pentru elevi şi studenţi.
Dacă ultima zi de vineri coincide cu
ultima zi a perioadei de valabilitate,
legitimaţia rămâne valabilă şi în ziua de
sâmbătă şi duminică a sfârşitului de
săptămână respectiv.
Cartea VSD se poate procura de la orice
staţie sau agenţie de voiaj CFR din ţară..
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Călătoria pe calea ferată se poate
efectua cu legitimaţia de călătorie “Cartea
VSD”, legitimaţie care oferă reduceri din
tariful de transport.
Cartea VSD (vineri, sâmbătă,
duminică) este o legitimaţie de călătorie
nominală, valabilă timp de o lună pe
distanţe de până la 1000 km. Cartea VSD
dă dreptul la efectuarea, în cursul fiecărui
sfârşit de săptămână (începând cu ora 0:00
a zilei de vineri şi până la ora 12:00 a zilei
de luni ) din perioada de valabilitate, a câte
unei călătorii dus-întors pe relaţii la
alegerea călătorului, cu următoarele
reduceri:.
• 60% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a pentru
tineri sub 26 ani;
• 50% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a;
• 35% reducere pentru călătoria cu tren
accelerat, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat
integral;
• 30% reducere pentru călătoria cu tren
rapid, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful
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Ý
˘
Ý

spre Sf. Gheorghe »
« spre F`g`ra[
spre F`g`ra[ »
Ţ
Bra[ov
Tg. Mure[ IC526 ˘

15:50
17:38
17:41
18:09
18:11
18:49
18:51
19:09
19:20
19:30
19:32
19:52

˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘ IC525 Arad
Ţ
˘
Ţ
˘

(20:06)

« Tg. Mure[

19:53
20:08
20:09
21:01
21:18
22:10
22:11
23:17
23:18
23:46

IC532** Km

Sighi[oara
Sighi[oara
Media[
Media[
Blaj
Blaj
Teiu[
Teiu[
Aiud
Aiud
R`zboieni

Arad

19:23
17:34
17:31
16:53
16:50
16:16
16:14
15:51
15:36
15:21
15:20
15:03

Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý

Tg. Mure[ »

R`zboieni
Câmpia Turzii
Câmpia Turzii
Cluj Napoca
Cluj Napoca
Huedin
Huedin
Ale[d
Ale[d
Oradea

Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘

IC526

(19:49)
(19:55)

˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý

(15:10)

15:02
14:46
14:44
13:48
13:36
12:45
12:44
11:35
11:34
11:05

Nr. tren Sta¡ia Plecare
IC591 Bucure¿ti Nord
u IC551 Bucure¿ti Nord
IC564 ---> Pa¿cani
IC575 Bucure¿ti Nord
IC595 Bucure¿ti Nord
v IC531 Bucure¿ti Nord
IC549 ---> Bra¿ov
IC525 ---> Teiu¿
w IC557 Bucure¿ti Nord
IC559 ---> Adjud
IC571 Bucure¿ti Nord
IC593 Bucure¿ti Nord
IC553 Bucure¿ti Nord
IC561 Bucure¿ti Nord

649
590
590
528
528
509
509
483
483
355
355
316
316
275
275
254
254
241
241
220
220
203
203
152
152
102
102
35
35
0

Legãturi cu alte trenuri Intercity
IC233/232

IC235/238

0

06:00
06:46
06:51
07:18
07:19
08:08
08:09
08:34
08:40
10:10
10:11
10:59

17:35
18:21
18:24
18:51
18:52
19:41
19:42
20:08
20:14
21:44
21:46
22:34

57
80
138
178
281
331

Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘

Sta]ia
servicii/clase
Timi[oara Nord
Arad
S^ntana
Salonta
Oradea
Huedin
Cluj Napoca

˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý

Servicii

D
B

D
D
D
B

D

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord
Nr. tren Sta¡ia Plecare
x IC550 ---> Comåne¿ti
IC558 Bicaz
IC572 Gala¡i
IC562 Ia¿i
IC552 Suceava Nord
IC592 Timi¿oara Nord
IC596 Timi¿oara Nord
IC576 Gala¡i
y IC526 ---> Arad
y IC540 ---> Tg. Mure¿
IC532 Oradea
z IC563 ---> Ia¿i
IC554 Suceava Nord
IC594 Timi¿oara Nord

*) Are vagoane pentru tr. 549 (spre Tg. Mure[) în sta]ia Bra[ov
Are vagoane pentru tr. IC525 (spre Arad) în sta]ia Teiu[
**) Prime[te vagoane de la tr. IC526 (\n sta]ia Teiu[)
Prime[te vagoane de la tr. IC540 (\n sta]ia Bra[ov)
Km

05:45
06:00
(11:28)
07:00
10:45
13:00
(15:52)
(19:25)
15:00
(18:55)
15:45
15:45
17:00
18:00

Sta¡ia sosire
Timi¿oara Nord 13:37
Suceava Nord 12:08
Ia¿i
12:29
Gala¡i
11:00
Timi¿oara Nord 19:07
Oradea
23:46
Târgu Mure¿ 21:41
Arad
22:45
Bicaz
21:12
Comåne¿ti
20:24
Gala¡i
19:10
Timi¿oara Nord 23:23
Suceava Nord 23:09
Ia¿i
23:47

Desiro

0
59
59
121
121
140
140
166

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord

Sta¡ia

tr. 532

IC531*

IC231/234

IC237/236

Km

11:13
10:27
10:24
09:59
09:58
09:09
09:08
08:43
08:39
07:11
07:10
06:20

22:33
21:47
21:40
21:15
21:14
20:26
20:25
19:53
19:48
18:10
18:09
17:20

331
274
251
193
153
50
0

03:22
02:30
05:15
05:32
05:15
06:00
06:44
13:40
12:20
13:34
11:05
16:19
16:35
16:00

Desiro

Bucureºti Nord - Oradea - Bucureºti Nord
Km

Abonamentele pe calea ferat`

CFR C~L~TORI - Siguran]` [i accesibilitate

Fumatul în tren este interzis!

Sta¡ia sosire
Servicii
D
Adjud
(04:48)
D
Bucure¿ti Nord 08:35
D
Bucure¿ti Nord 08:40
D
Bucure¿ti Nord 11:09
Bucure¿ti Nord 11:23
B
Bucure¿ti Nord 13:47
Bucure¿ti Nord 15:05
D
Bucure¿ti Nord 17:37
Teiu¿
(15:28)
Bra¿ov
(19:07)
B
Bucure¿ti Nord 22:32
Pa¿cani
(17:25)
Bucure¿ti Nord 23:07
Bucure¿ti Nord 23:59

- vagon clasa 1
- vagon clasa a 2-a
- vagon restaurant
B - serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”
D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- vagon cu¿etå

u- are vagoane pentru tr. 564

w- are vagoane pentru tr. 559

(spre Ia¿i) în sta¡ia Pa¿cani
v- are vagoane pentru tr. 549
(spre Tg. Mure¿) în sta¡ia Bra¿ov
- are vagoane pentru tr. 525
(spre Arad) în sta¡ia Teiu¿

x- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
y- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532
z- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554

(spre Comåne¿ti) în sta¡ia Adjud

Telefoane birouri de informaþii din staþiile CFR:
Bucure¿ti Nord- 9521
Ploie¿ti Vest - 0244/557.191, 0788.036.873
Sinaia
- 0244/310.040
Predeal
- 0788.036.232

Bra¿ov
Sighi¿oara
Cluj-Napoca
Oradea

Confort maxim [i stil la clasa Business

- 0268/952
- 0265/771.886
- 0264/952
- 0259/952

Pentru c`l`toriile frecvente cu trenul CFR C`l`tori ofer` clien]ilor
s`i cea mai practic` [i economic` solu]ie: ABONAMENTUL!

Abonamentele sunt legitimaţii de
călătorie care dau dreptul la mai multe
călătorii într-o anumită perioadă de
timp. Acestea se eliberează de toate
staţiile şi agenţiile de voiaj ale căii
ferate. Abonamentele pot fi eliberate
în orice zi a lunii cu anticipaţie de 30
zile pentru abonamentele eliberate
electronic şi de 10 zile pentru cele
eliberate manual.
Valabilitatea abonamentelor
Abonamentele pe calea ferată sunt
legitimaţii de călătorie cu număr
nelimitat de călătorii şi se emit pentru
trenuri de persoane, accelerate, rapide
sau intercity, conform solicitării la
clasa 1-a sau clasa a 2-a, pe zone
kilometrice tarifare de până la 300 km.
La trenurile de persoane se emit şi
abonamente valabile pe toate liniile
CFR. Valabilitatea poate începe, la
solicitare, în orice zi şi expiră la ora
24:00 a zilei înscrise pe abonament.
Dacă trenul cu care se călătoreşte în
ultima zi de valabilitate este întârziat,
călătoria se poate efectua după ora
24:00, în ziua următoare, până la staţia
în care, după mersul trenurilor, trenul
are sosire înainte de ora 24:00. Abonamentele sunt legitimaţii de călătorie

nominale şi sunt valabile în tren numai
cu actul de identitate sau cu legitimaţia
/ carnet de elev sau student care dă
dreptul la reducere cu viza de
valabilitate pe anul şcolar / universitar
în curs.
Orice neconcordanţă se va trata
conform reglementărilor în vigoare.
Tipuri de abonamente
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii, cu trenuri de persoane.
Se emit la clasa 1-a şi a 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii pentru elevi şi studenţi cu
trenuri de persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament nenominal, lunar cu
număr nelimitat de călătorii, toate
liniile CF, tren persoane.
Se emit la clasa 1-a şi la clasa 2-a,
fiind valabile orice distanţă.
Abonament săptămânal cu număr
nelimitat de călătorii, cu trenuri de
persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.

Ofert` comercial` extrem de avantajoas`:
Abonamente pentru naveti[ti
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren Accelerat,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile accelerate, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa a 1-a se
vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren RAPID,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile rapide, până la
300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
Informa]iile prezentate au un caracter pur orientativ.
Consulta]i serviciile specializate de informa]ii din sta]iile [i
agen]iile de voiaj pentru confirmarea validit`]ii datelor.

NOU

călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa 1 se vor
achita integral diferenţele tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren INTERCITY,
numai la clasa a 2-a.
Se emit la trenurile intercity, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Nu se asigură
loc rezervat. Pentru călătoria la clasa
1 se vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonamentele pentru navetişti se
emit la toate casele de bilete.

INTER
M E D I A
PROMOTION

pliant editat de
Inter Media Promotion
tel./fax: 021-220.61.65
www.intermediapromotion.ro

Oferta “MINIGRUP 2-5”pentru grupuri mici sau familie.
Pentru călătoria în grupuri mici sau în
familie, pentru 2 până la 5 persoane,
călătorii vor beneficia de oferta
comercială “MINIGRUP 2-5”, care
acordă următoarele reduceri :
• Pentru grupuri de doi adulţi se acordă o
reducere de 10% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de trei adulţi se acordă
o reducere de 15% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de patru adulţi se acordă
o reducere de 20% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de cinci adulţi se acordă
o reducere de 25% pentru fiecare.
Reducerile se vor acorda din tariful
întreg al unei legitimaţii de călătorie (fără
tichet de rezervare) valabilă la rangul

trenului la care se doreşte călătoria. Dacă
din grup fac parte şi copii sau adolescenţi
cu vârste de până la 18 ani, doi copii se
consideră un adult.
Această ofertă nu se aplică simultan cu
alte facilităţi sau reduceri stabilite.

IMPORTANT!
Legitimaţiile de tip ”minigrup” NU
se emit în ziua plecării trenului.
Oferta este pusă la dispoziţia
călătorilor la toate trenurile aflate în
circulaţie, mai puţin pentru trenurile
care circula în zilele de vineri şi
duminică.

Bilete de tren rezervate prin telefon

Cartea VSD - oferta nou`
Călătoria pe calea ferată se poate
efectua cu legitimaţia de călătorie “Cartea
VSD”, legitimaţie care oferă reduceri din
tariful de transport.
Cartea VSD (vineri, sâmbătă,
duminică) este o legitimaţie de călătorie
nominală, valabilă timp de o lună pe
distanţe de până la 1000 km. Cartea VSD
dă dreptul la efectuarea, în cursul fiecărui
sfârşit de săptămână (începând cu ora 0:00
a zilei de vineri şi până la ora 12:00 a zilei
de luni ) din perioada de valabilitate, a câte
unei călătorii dus-întors pe relaţii la
alegerea călătorului, cu următoarele
reduceri:.
• 60% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a pentru
tineri sub 26 ani;
• 50% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a;
• 35% reducere pentru călătoria cu tren
accelerat, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat
integral;
• 30% reducere pentru călătoria cu tren
rapid, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful

tichetului de rezervare fiind achitat
integral;
• 25% reducere pentru călătoria cu tren
intercity, clasa1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat
integral.
Pentru legitimaţiile de călătorie
eliberate tinerilor până la 26 de ani
împliniţi se ia în consideraţie vârsta din
prima zi de valabilitate a legitimaţiei de
călătorie. În cazul elevilor şi studenţilor,
legitimaţiile de călătorie carte VSD se pot
elibera pe baza cardurilor “EURO 26”, a
carnetelor de elev, student sau
legitimaţiilor de student, acte cu care
aceştia se vor legitima în tren. Dovada
vârstei se face în tren, cu prezentarea unui
act cu poză şi CNP, respectiv actele
prezentate pentru elevi şi studenţi.
Dacă ultima zi de vineri coincide cu
ultima zi a perioadei de valabilitate,
legitimaţia rămâne valabilă şi în ziua de
sâmbătă şi duminică a sfârşitului de
săptămână respectiv.
Cartea VSD se poate procura de la orice
staţie sau agenţie de voiaj CFR din ţară..

Bucureºti - Oradea
Avram Iancu

IC 531 Bucureºti Nord - Oradea*
IC 532 Oradea - Bucureºti Nord**
*) Are vagoane pentru tr. 549 (spre Tg. Mure[) în sta]ia Bra[ov
Are vagoane pentru tr. IC525 (spre Arad) în sta]ia Teiu[
**) Prime[te vagoane de la tr. IC526 (\n sta]ia Teiu[)
Prime[te vagoane de la tr. IC540 (\n sta]ia Bra[ov)

ORADEA
Teiu[
BRA{OV

BUCURE{TI

edi]ia a 13-a

01.05.2008 - 31.08.2008

www.intermediapromotion.ro

Rezerv`rile de locuri se fac numai în ziua plec`rii trenului, la vagoanele clas` din
compunerea trenurilor care circul` în trafic local cu plecare din sta]iile: Bucure[ti
Nord, Timi[oara Nord, Cluj Napoca, Bra[ov, Ia[i, Gala]i [i Constan]a.
Serviciul poate fi utilizat [i de c`tre beneficiarii de reduceri tarifare de transport pe
calea ferat`, cu condi]ia ca la ridicarea biletului s` poat` dovedi reducerea.
Pentru un singur loc solicitat se achita \n plus fa]` de contravaloarea biletului de
tren un tarif de rezervare de 3,5 lei; pentru 2 sau mai multe bilete se achit` 5 lei.
Programul de lucru cu publicul este permanent.
Înainte de efectuarea c`l`toriei, pasagerii sunt ruga]i s` solicite la sta]iile [i
agen]iile CFR din Bucure[ti [i din ]ar` informa]ii privind rutele [i orariile trenurilor.
La gara Cluj Napoca rezervarea se face la nr. 0264-952
La gara Bra[ov rezervarea se face la nr. 0268-421.700
La gara Bucure[ti Nord rezervarea se face la nr. 021-9522

Ro¿iori Nord
km.100

Videle

km.533

km.433

Dr. Tr. Severin Båile Herculane

Craiova

km.209

Caracal

Filia¿i

Strehaia

km.324

km.210

Bucureºti Nord - Timiºoara Nord - Bucureºti Nord
IC591

IC595

IC593

Rezerv`rile de locuri se fac numai în ziua plec`rii trenului, la vagoanele clas` din
compunerea trenurilor care circul` în trafic local cu plecare din sta]iile: Bucure[ti
Nord, Timi[oara Nord, Cluj Napoca, Bra[ov, Ia[i, Gala]i [i Constan]a.
Serviciul poate fi utilizat [i de c`tre beneficiarii de reduceri tarifare de transport pe
calea ferat`, cu condi]ia ca la ridicarea biletului s` poat` dovedi reducerea.
Pentru un singur loc solicitat se achita \n plus fa]` de contravaloarea biletului de
tren un tarif de rezervare de 3,5 lei; pentru 2 sau mai multe bilete se achit` 5 lei.
Programul de lucru cu publicul este permanent.
Înainte de efectuarea c`l`toriei, pasagerii sunt ruga]i s` solicite la sta]iile [i
agen]iile CFR din Bucure[ti [i din ]ar` informa]ii privind rutele [i orariile trenurilor.
La gara Timi[oara rezervarea se face la nr. 0256-200.457
La gara Bucure[ti Nord rezervarea se face la nr. 021-9522

IC592

Ţ
˘
Ţ
˘

servicii/clase
Bucure[ti Nord
Videle
Videle
Ro[iori Nord

˘
Ý
˘
Ý

100 07:05 12:08 17:02
156
¦
13:05
¦
156
¦
13:07
¦
209 08:24 13:47 18:20

«

Zimnicea

»

Ţ
˘
Ţ
˘

Ro[iori Nord
Caracal
Caracal
Craiova

˘
Ý
˘
Ý

209
245
245
271
271
323
323
347
347
364
364
435

«
«
«

Tg. Jiu
Piatra Olt
Calafat

»
»
»

Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘

Craiova
Filia[i
Filia[i
Strehaia
Strehaia
Dr. Tr. Severin
Dr. Tr. Severin
Or[ova
Or[ova
B`ile Herculane
B`ile Herculane
Caransebe[

˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý

«
«

Re[i]a Sud
O]elul Ro[u

»
»

B
Km
0 05:45 10:45 15:45
51
¦
11:27
¦
51
¦
11:28
¦
100 07:03 12:06 17:01

(08:10) (13:40) (19:50)

Bilete de tren rezervate prin telefon

Sta¡ia

435
474
474
533

(08:35) (14:05) (19:50)
(12:18) (14:40) (19:30)
(14:20) (19:42)

08:30
¦
¦
¦
¦
10:14
10:17
¦
¦
11:00
11:02
12:24

13:54
14:20
14:22
14:43
14:44
15:36
15:38
16:04
16:05
16:24
16:26
17:54

18:26
¦
¦
¦
¦
20:01
20:03
¦
¦
20:46
20:48
22:10

12:26
12:53
12:55
13:37

17:56
18:23
18:25
19:07

22:12
22:39
22:41
23:23

(12:48) (19:01)
(14:50) (22:20) (22:20)

Ţ Caransebe[
˘
Lugoj
Ţ
Lugoj
˘ Timi[oara Nord

IC596

Km
13:47 15:05 23:59 533
¦
14:22
¦
482
¦
14:20
¦
482
12:30 13:34 22:40 433

(13:40) (13:40)

-

12:29
¦
¦
11:10

13:30 22:38 433
12:48
¦
377
12:46
¦
377
12:08 21:18 324

11:04
¦
¦
¦
¦
09:25
09:23
¦
¦
08:37
08:35
07:13

12:01
11:34
11:32
11:06
11:05
10:15
10:11
09:45
09:44
09:22
09:20
07:58

21:10
¦
¦
¦
¦
19:24
19:22
¦
¦
18:36
18:34
17:12

324
288
288
262
262
210
210
186
186
169
169
98

07:11
06:44
06:42
06:00

07:56
07:29
07:26
06:44

17:10
16:43
16:42
16:00

98
59
59
0

(14:05) (22:48)
(12:18) (12:18) (23:20)
(14:20)
-

(08:02)
(08:10) (08:10)

-

Legãturi cu alte trenuri Intercity
Km

IC233/232

IC235/238

0

06:00
06:46
06:51
07:18
07:19
08:08
08:09
08:34
08:40
10:10
10:11
10:59

17:35
18:21
18:24
18:51
18:52
19:41
19:42
20:08
20:14
21:44
21:46
22:34

57
80
138
178
281
331

Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘
Ţ
˘

Sta]ia
servicii/clase
Timi[oara Nord
Arad
S^ntana
Salonta
Oradea
Huedin
Cluj Napoca

˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý
˘
Ý

IC231/234

IC237/236

11:13
10:27
10:24
09:59
09:58
09:09
09:08
08:43
08:39
07:11
07:10
06:20

22:33
21:47
21:40
21:15
21:14
20:26
20:25
19:53
19:48
18:10
18:09
17:20

Confort maxim [i stil la clasa Business

Or¿ova

km.364

km.169

Caransebe¿
km.435

km.98

Timi¿oara Nord

Lugoj

km.474

km.533
km.0

km.59

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord

IC594

B

˘
Ý
˘
Ý

km.323

Km
331
274
251
193
153
50
0

Nr. tren Sta¡ia Plecare
IC591 Bucure¿ti Nord
u IC551 Bucure¿ti Nord
IC564 ---> Pa¿cani
IC575 Bucure¿ti Nord
IC595 Bucure¿ti Nord
v IC531 Bucure¿ti Nord
IC549 ---> Bra¿ov
IC525 ---> Teiu¿
w IC557 Bucure¿ti Nord
IC559 ---> Adjud
IC571 Bucure¿ti Nord
IC593 Bucure¿ti Nord
IC553 Bucure¿ti Nord
IC561 Bucure¿ti Nord

05:45
06:00
(11:28)
07:00
10:45
13:00
(15:52)
(19:25)
15:00
(18:55)
15:45
15:45
17:00
18:00

Sta¡ia sosire
Timi¿oara Nord 13:37
Suceava Nord 12:08
Ia¿i
12:29
Gala¡i
11:00
Timi¿oara Nord 19:07
Oradea
23:46
Târgu Mure¿ 21:41
Arad
22:45
Bicaz
21:12
Comåne¿ti
20:24
Gala¡i
19:10
Timi¿oara Nord 23:23
Suceava Nord 23:09
Ia¿i
23:47

Servicii

D
B

03:22
02:30
05:15
05:32
05:15
06:00
06:44
13:40
12:20
13:34
11:05
16:19
16:35
16:00

- vagon cu¿etå

u- are vagoane pentru tr. 564

w- are vagoane pentru tr. 559

(spre Ia¿i) în sta¡ia Pa¿cani
v- are vagoane pentru tr. 549
(spre Tg. Mure¿) în sta¡ia Bra¿ov
- are vagoane pentru tr. 525
(spre Arad) în sta¡ia Teiu¿

x- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
y- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532
z- circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554

(spre Comåne¿ti) în sta¡ia Adjud

Telefoane birouri de informaþii din staþiile CFR:
Bucure¿ti Nord
Ro¿iori Nord
Craiova
Dr. Tr. Severin

9521
0788.035.617
0251/411.620
0788.035.619

Caransebe¿
Lugoj
Timi¿oara Nord

0255/511.531
0788.033.382
0256/359.679
0256/493.806

Pentru călătoria în grupuri mici sau în
familie, pentru 2 până la 5 persoane,
călătorii vor beneficia de oferta comercială
“MINIGRUP 2-5”, care acordă următoarele
reduceri :
• Pentru grupuri de doi adulţi se acordă o
reducere de 10% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de trei adulţi se acordă o
reducere de 15% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de patru adulţi se acordă
o reducere de 20% pentru fiecare;
• Pentru grupuri de cinci adulţi se acordă o
reducere de 25% pentru fiecare.
Reducerile se vor acorda din tariful întreg

al unei legitimaţii de călătorie (fără tichet de
rezervare) valabilă la rangul trenului la care
se doreşte călătoria. Dacă din grup fac parte
şi copii cu vârste de până la 18 ani, doi copii
se consideră un adult.
Această ofertă nu se aplică simultan cu
alte facilităţi sau reduceri stabilite.
IMPORTANT!
Legitimaţiile de tip ”minigrup” NU se
emit în ziua plecării trenului.
Oferta este pusă la dispoziţia călătorilor
la toate trenurile aflate în circulaţie, mai
puţin pentru trenurile care circula în zilele
de vineri şi duminică.

D
D
D

O modalitate modernă de a călători în
Europa pe calea ferată. Ţările participante
la InterRail sunt: Austria, Belgia, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia,
Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa,
Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie, Muntenegru,
Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia,

D

Tarife InterRail Global Pass (EUR), la clasa a II-a

Sta¡ia sosire
Servicii
D
Adjud
(04:48)
D
Bucure¿ti Nord 08:35
D
Bucure¿ti Nord 08:40
D
Bucure¿ti Nord 11:09
Bucure¿ti Nord 11:23
B
Bucure¿ti Nord 13:47
Bucure¿ti Nord 15:05
D
Bucure¿ti Nord 17:37
Teiu¿
(15:28)
Bra¿ov
(19:07)
B
Bucure¿ti Nord 22:32
Pa¿cani
(17:25)
Bucure¿ti Nord 23:07
Bucure¿ti Nord 23:59

- vagon clasa 1
- vagon clasa a 2-a
- vagon restaurant
B - serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”
D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

Oferta “MINIGRUP 2-5”pentru grupuri mici sau familie.

InterRail. Cu InterRail pute]i c`l`tori mult pl`tind pu]in.

B

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord
Nr. tren Sta¡ia Plecare
x IC550 ---> Comåne¿ti
IC558 Bicaz
IC572 Gala¡i
IC562 Ia¿i
IC552 Suceava Nord
IC592 Timi¿oara Nord
IC596 Timi¿oara Nord
IC576 Gala¡i
y IC526 ---> Arad
y IC540 ---> Tg. Mure¿
IC532 Oradea
z IC563 ---> Ia¿i
IC554 Suceava Nord
IC594 Timi¿oara Nord

Desiro

km.0

Desiro

Bucure¿ti Nord

Valabilitate

Portugalia, România, Serbia, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria
şi
compania maritimă ATTICA traversare maritima între Grecia şi Italia.
Cu InterRail Global Pass se poate
călători în toată Europa, optând pentru una
din variantele de utilizare de mai jos:
www.interrailnet.com

Adul]i

Copii (4-12 ani)

5 zile din 10 zile (Flexi)

249

124,5

Tineri < 26 ani
159

10 zile din 22 zile (Flexi)

359

179,5

239

22 zile continue

469

234,5

309

1 lun` continu`

599

299,5

399

Cartea VSD - oferta nou`
Călătoria pe calea ferată se poate efectua
cu legitimaţia de călătorie “Cartea VSD”,
legitimaţie care oferă reduceri din tariful de
transport.
Cartea VSD (vineri, sâmbătă, duminică)
este o legitimaţie de călătorie nominală,
valabilă timp de o lună pe distanţe de până
la 1000 km. Cartea VSD dă dreptul la
efectuarea, în cursul fiecărui sfârşit de
săptămână (începând cu ora 0:00 a zilei de
vineri şi până la ora 12:00 a zilei de luni ) din
perioada de valabilitate, a câte unei călătorii
dus-întors pe relaţii la alegerea călătorului,
cu următoarele reduceri:.
• 60% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a pentru
tineri sub 26 ani;
• 50% reducere pentru călătoria cu tren
persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a;
• 35% reducere pentru călătoria cu tren
accelerat, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat integral;
• 30% reducere pentru călătoria cu tren
rapid, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful
Informa]iile prezentate au un caracter pur orientativ.
Consulta]i serviciile specializate de informa]ii din
sta]iile [i agen]iile de voiaj pentru confirmarea
validit`]ii datelor.

tichetului de rezervare fiind achitat integral;
• 25% reducere pentru călătoria cu tren
intercity, clasa1 sau clasa a 2-a, tariful
tichetului de rezervare fiind achitat integral.
Pentru legitimaţiile de călătorie eliberate
tinerilor până la 26 de ani împliniţi se ia în
consideraţie vârsta din prima zi de
valabilitate a legitimaţiei de călătorie. În
cazul elevilor şi studenţilor, legitimaţiile de
călătorie carte VSD se pot elibera pe baza
cardurilor “EURO 26”, a carnetelor de elev,
student sau legitimaţiilor de student, acte cu
care aceştia se vor legitima în tren. Dovada
vârstei se face în tren, cu prezentarea unui
act cu poză şi CNP, respectiv actele
prezentate pentru elevi şi studenţi.
Dacă ultima zi de vineri coincide cu
ultima zi a perioadei de valabilitate,
legitimaţia rămâne valabilă şi în ziua de
sâmbătă şi duminică a sfârşitului de
săptămână respectiv.
Cartea VSD se poate procura de la orice
staţie sau agenţie de voiaj CFR din ţară..

INTER
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PROMOTION

pliant editat de
Inter Media Promotion
tel./fax: 021-220.61.65
www.intermediapromotion.ro

Abonamentele pe calea ferat`
Pentru c`l`toriile frecvente cu trenul CFR C`l`tori ofer` clien]ilor
s`i cea mai practic` [i economic` solu]ie: ABONAMENTUL!

Valabilitatea abonamentelor
Abonamentele pe calea ferată sunt
legitimaţii de călătorie cu număr
nelimitat de călătorii şi se emit pentru
trenuri de persoane, accelerate, rapide
sau intercity, conform solicitării la
clasa 1-a sau clasa a 2-a, pe zone
kilometrice tarifare de până la 300 km.
La trenurile de persoane se emit şi
abonamente valabile pe toate liniile
CFR.
Valabilitatea poate începe, la
solicitare, în orice zi şi expiră la ora
24:00 a zilei înscrise pe abonament.
Dacă trenul cu care se călătoreşte în
ultima zi de valabilitate este întârziat,
călătoria se poate efectua după ora
24:00, în ziua următoare, până la staţia
în care, după mersul trenurilor, trenul
are sosire înainte de ora 24:00.

Abonamentele sunt legitimaţii de
călătorie nominale şi sunt valabile în
tren numai cu actul de identitate sau cu
legitimaţia / carnet de elev sau student
care dă dreptul la reducere cu viza de
valabilitate pe anul şcolar / universitar
în curs.
Orice neconcordanţă se va trata
conform reglementărilor în vigoare.
Tipuri de abonamente
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii, cu trenuri de persoane.
Se emit la clasa 1-a şi a 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament lunar cu număr nelimitat
de călătorii pentru elevi şi studenţi cu
trenuri de persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.
Abonament nenominal, lunar cu
număr nelimitat de călătorii, toate
liniile CF, tren persoane.
Se emit la clasa 1-a şi la clasa 2-a,
fiind valabile orice distanţă.
Abonament săptămânal cu număr
nelimitat de călătorii, cu trenuri de
persoane.
Se emit numai la clasa 2-a, până la o
distanţă de 300 km.

Ofert` comercial` extrem de avantajoas`:
Abonamente pentru naveti[ti
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren Accelerat,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile accelerate, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa a 1-a se
vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren RAPID,
clasa a 2-a .
Se emit la trenurile rapide, până la
300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a

Bucureºti - Timiºoara
Banat

IC 591 Bucureºti Nord - Timiºoara Nord
IC 594 Timiºoara Nord - Bucureºti Nord
Timi¿oara ‘89

IC 593 Bucureºti Nord - Timiºoara Nord
IC 592 Timiºoara Nord - Bucureºti Nord

NOU

călătoriei cu acest tren. Procurarea
tichetului de rezervare nu este
obligatorie. Pentru călătoria cu tren
de rang superior sau la clasa 1 se vor
achita integral diferenţele tarifare.
Abonament cu număr nelimitat de
călătorii, valabil la tren INTERCITY,
numai la clasa a 2-a.
Se emit la trenurile intercity, până
la 300 km, fiind calculate cu reducere
de 50% din valoarea obişnuită a
călătoriei cu acest tren. Nu se asigură
loc rezervat. Pentru călătoria la clasa
1 se vor achita integral diferenţele
tarifare.
Abonamentele pentru navetişti se
emit la toate casele de bilete.

Timi¿ - Cerna

IC 595 Bucureºti Nord - Timiºoara Nord
IC 596 Timiºoara Nord - Bucureºti Nord

TIMI{OARA
BUCURE{TI
edi]ia a 13-a

01.05.2008 - 31.08.2008

www.intermediapromotion.ro

Abonamentele sunt legitimaţii de
călătorie care dau dreptul la mai multe
călătorii într-o anumită perioadă de
timp. Acestea se eliberează de toate
staţiile şi agenţiile de voiaj ale căii
ferate. Abonamentele pot fi eliberate
în orice zi a lunii cu anticipaţie de 30
zile pentru abonamentele eliberate
electronic şi de 10 zile pentru cele
eliberate manual.

