
Aurel VlaicuBucureºti Nord - Arad - Bucureºti Nord

Km IC525* Sta¡ia IC526** Km

Ploie¿ti Vest
km.59

km.567

Sinaia
km.121

km.505

Predeal
km.140

km.486

Sighi¿oara
km.294

km.332

Media¿
km.333

km.293

Blaj
km.374

km.252km.626

Bucure¿ti Nord
km.0

Arad

km.0

Alba Iulia
km.414

km.212

Vin¡u de Jos
km.424

km.202

Simeria
km.468

km.158

Deva
km.477

km.149

km.626

Bra¿ov
km.166

km.460

0 13:00 22:41 626

59 13:40 ¢ Ploie[ti Vest Ý22:00 567

59 13:42 Þ Ploie[ti Vest ¢21:58 567

121 14:45 ¢ Sinaia Ý20:46 505

121 14:47 Þ Sinaia ¢20:41 505

140 15:16 ¢ Predeal Ý20:16 486

140 15:18 Þ Predeal ¢20:07 486

166 15:48 ¢ Bra[ov Ý19:37 460
                                spre Sf. Gheorghe » (19:43)

(16:15) « spre   F`g`ra[                 spre F`g`ra[ » (20:26)

166 16:00 Þ Bra[ov ¢19:23 460

294 17:55 ¢ Sighi[oara Ý17:33 332

294 17:58 Þ Sighi[oara ¢17:30 332

333 18:26 ¢ Media[ Ý16:53 293

333 18:28 Þ Media[ ¢16:50 293

374 19:05 ¢ Blaj Ý16:14 252

374 19:07 Þ Blaj ¢16:12 252

395 19:23 ¢ Teiu[ Ý15:51 231

395 19:45 Þ Teiu[ ¢15:28 231

414 20:07 ¢ Alba Iulia Ý15:09 212

414 20:09 Þ Alba Iulia ¢15:07 212

424 20:18 ¢ Vin]u de Jos Ý14:59 202

424 20:19 Þ Vin]u de Jos ¢14:58 202

468 20:59 ¢ Simeria Ý14:21 158
                                   spre Hunedoara » (16:20)

468 21:01 Þ Simeria ¢14:19 158

477 21:09 ¢ Deva Ý14:10 149

477 21:11 Þ Deva ¢14:08 149

626 23:07 12:20 0

Þ Bucure[ti Nord ¢

¢ Arad Ý

Teiu¿
km.395

km.231
Oradea

**) Circul` la Bucure[ti combinat cu tr. IC532 (\n sta]ia Teiu[)

OradeaIC531

Tg. Mure[IC549

IC532

Tg. Mure[ IC540

Oradea

tr
. 5

31
tr

. 5
25

tr
. 5

32
tr

. 5
26

*) p^n` la Teiu[ circula combinat cu tr. IC531 (Bucure[ti N.-Oradea) 

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.

Km IC23 /23 IC23 / IC231/23 IC23 Km

Þ[

Cluj Napoca 

2-1 2 4-1 234 Sta]ia 1-2 3/233-2

Timi oara Nord

servicii/clase

0 0 - - 22:3 331

06:43 - 21:57 274
0 : 18: 1 21:4

07: 18:51 21:80 S^ntana 251
07: 1 21:1

08:15 19:40 20:138 Salonta 193
 0 19: 20:

08:42 20:16 0178 Oradea 153
08: 20: 0

10:18 21:50 08:03 18:20281 Huedin 50
 10: 2 0 : 18:

331 11:09 22:42 0 17:2 0

5:57 6

Ý- 50

6 50 22 Þ ¢1:31 7

20 ¢ Ý11:05 21

24 8:52 Þ ¢11:03 9

¢ Ý10:14 32

8:16 41 Þ ¢10:13 31

¢ Ý9:37 20:04

45 19 Þ ¢9:32 20:01

¢ Ý

19 1:52 Þ ¢8 02 19

7:10 8

¢

¢ Ý

¢Arad

Legãturi cu alte trenuri Intercity în staþia Arad

Telefoane birouri de informa]ii din sta]iile CFR:
Bucure¿ti Nord - 021/9521 Sighi¿oara - 0265/771.886
Ploie¿ti Vest - 0244/557.191 Alba Iulia - 0258/952
Ploie¿ti Sud - 0244/594.799 Deva - 0254/212.725
Sinaia - 0244/310.040 Arad - 0257/231.777
Predeal - 0788.036.232 Miercurea Ciuc - 0266/315.102
Bra¿ov - 0268/952 Târgu Mure¿ - 0265/236.284

pliant editat de Inter Media Promotion

tel./fax: 021-220.61.65 • www.intermediapromotion.ro
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Trenuri cu restric¡ii de circula¡ie:

{- NU circulå Sâmbåta

|- NU circulå Duminicaw
}- NU circulå Sâmbåta ¿i Duminica

- are vagoane pentru tr. 564 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
(spre Ia¿i) din sta¡ia Pa¿cani - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532

- are vagoane pentru tr. 549 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554
(spre Tg. Mure¿) din sta¡ia Bra¿ov

- are vagoane pentru tr. 525 
(spre Arad) din sta¡ia Teiu¿

- are vagoane pentru tr. 559
(spre Comåne¿ti) din sta¡ia Adjud 

Oferta tarifară ,,Munchen Special” este valabilă numai pentru călătoria dus-
întors la clasa a II-a pe orice relaţie între România şi Munchen, cu tranzit prin 
Ungaria şi Austria.

Intrarea în Germania se face doar prin punctul de frontieră Salzburg. 
Legitimaţiile de călătorie „Munchen Special” sunt valabile 1 lună de zile, iar 
călătoria poate începe în orice zi din perioada de valabilitate. Oferta tarifară 
„Munchen Special” nu este valabilă în trenurile ICE. Pentru rezervarea locului 
(vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Restituirea parţială este posibilă, numai pentru parcursul străin, în cazul în care 
călătorul şi-a întrerupt călătoria într-una din staţiile de frontieră ale României. 
Restituirea totală a legitimaţiei de călătorie „Munchen Special” se face conform 
prevederilor în vigoare.

Munchen Special

Bucureşti - Munchen 149 €
Braşov - Munchen 135 €
Sighişoara - Munchen 128 €

Preţuri dus-întors, la vagonul clasa a II-a

Arad - Munchen 102 €
Cluj Napoca - Munchen 116 €
Timişoara - Munchen 108 €

Pentru că nu numai drumul până la aeroport cauzează blocaje rutiere ci şi 
interiorul Capitalei, CFR Călători a lansat prima ofertă de călătorie pentru trafic 
suburban, prin introducerea în circulaţie a 4 perechi de trenuri în relaţia Bucureşti 
Nord - Pantelimon Sud - Bucureşti Obor şi retur. 

Aceste trenuri realizează legătura între Gara de Nord şi Gara Obor cu zonele 
comerciale limitrofe Capitalei, prin punctul de acces CFR - Pantelimon Sud. 

Durata călătoriei între staţiile Bucureşti Nord şi Pantelimon Sud este de 
aproximativ 30 de minute/sens, iar între Bucureşti Nord şi Bucureşti Obor în 
aproximativ 40 de minute/sens, neexistând riscul de a rămâne blocaţi în trafic.

Astfel, se scapă de ambuteiajele rutiere, trenurile deservind şi călătorii care vin 
din toată ţara la complexul de centre comerciale aflat în vecinătatea staţiei CFR - 
Pantelimon Sud. 

Trenurile circulă de luni până sâmbătă, în intervalul orar: 06:12-14:44.

C`l`toria cu trenul \n trafic suburban
Bucure[ti Nord - Pantelimon Sud - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Nord - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Obor - Bucure[ti Nord 

 

  18201/18201-2 06.12 06.30 06.36 06.39 06.41 06.51
  18203/18203-2 07.55 08.13 08.21 08.24 08.26 08.36
  18205/18205-2 10.23 10.41 10.45 10.48 10.50 11.00
  18207/18207-2 13.07 13.25 13.35 13.38 13.40 13.50

  18202-1/18202 07.19 07.28 07.30 07.34 07.39 08.14
  18204-1/18204 09.15 09.24 09.25 09.29 09.37 09.55
  18206-1/18206 11.50 11.59 12.02 12.06 12.19 12.37
  18208-1/18208 14.05 14.14 14.17 14.21 14.26 14.44

  Tren/Ruta Bucure[ti Nord           Pantelimon            Pantelimon Sud Bucure[ti Obor
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

   Tren/Ruta Bucure[ti Obor        Pantelimon Sud           Pantelimon Bucure[ti Nord
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

NOU Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC551 Bucure¿ti Nord 06:02 Suceava Nord 12:20
      IC564 ---> Pa¿cani (11:46) Ia¿i 12:47

IC591 Bucure¿ti Nord 06:45 Timi¿oara Nord 14:33
IC555 Bucure¿ti Nord 09:00 Bacåu 14:07
IC593 Bucure¿ti Nord 10:45 Timi¿oara Nord 19:00
IC531 Bucure¿ti Nord 13:00 Oradea 00:04

       IC549 ---> Bra¿ov (15:58) Târgu Mure¿ 22:27
       IC525 ---> Teiu¿ (19:45) Arad 23:07

IC557 Bucure¿ti Nord 15:00 Bicaz 21:15

IC595 Bucure¿ti Nord 15:45 Timi¿oara Nord 23:30

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC558 Bicaz 03:20 Bucure¿ti Nord 09:59

IC594 Timi¿oara Nord 07:00 Bucure¿ti Nord 15:10
IC556 Bacåu 15:03 Bucure¿ti Nord 19:48
  IC526 ---> Arad 12:20 Teiu¿ (15:28)
  IC540 ---> Tg. Mure¿ 13:00 Bra¿ov (19:09)

IC532 Oradea 11:01 Bucure¿ti Nord 22:41
    IC563 ---> Ia¿i 16:15 Pa¿cani (17:21)
IC554 Suceava Nord 16:35 Bucure¿ti Nord 23:14
IC596 Timi¿oara Nord 16:00 Bucure¿ti Nord 23:45
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w
{ IC559 ---> Adjud (19:10) Comåne¿ti 20:34

}IC10571 Bucure¿ti Nord 16:07 Gala¡i 20:18
}IC553 Bucure¿ti Nord 17:01 Suceava Nord 23:20
{IC561 Bucure¿ti Nord 17:50 Ia¿i 23:58

}IC10572 Gala¡i 05:00 Bucure¿ti Nord 08:34
x| IC550 ---> Comåne¿ti 04:10 Adjud (05:38)

}IC552 Suceava Nord 05:05 Bucure¿ti Nord 11:37
|IC562 Ia¿i 05:30 Bucure¿ti Nord 11:51
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Bilete de tren rezervate prin telefon 
în ziua plec`rii trenului la clasele I [i a II-a
Gara Bra¿ov - tel.: 0268-421.700 Gara Bucure¿ti Nord - tel.: 021-9521

- vagon clasa 1 - vagon clasa a 2-a - vagon restaurant

D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”B - vagon clasa cu bar



Bucureºti - Arad

*) 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[)
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edi]ia a 16-a

1.05.2009 - 31.08.2009

MINISTERUL TRANSPORTURILOR {I INFRASTRUCTURII
Drumul până la aeroportul Otopeni Punctul de Oprire AEROPORT 

este o adevarată provocare pentru (locul/staţia unde opresc trenurile) până 
fiecare. Să străbaţi ambuteiajele la terminalele de plecare/sosire ale 
întâlnite pe parcus cu inima strânsă şi aeroportului se realizează cu autobuze 
cu speranţa de a ajunge la timp la speciale, care circulă într-un grafic orar 
aeroport, nu e un lucru tocmai corelat cu mersul trenurilor.
confortabil. Dar această situaţie poate Acest serviciu este unul modern şi 
deveni amintire, pentru că acum există sigur şi se realizează cu garnituri 
şi alternativa feroviară. Pe lângă faptul formate din automotoare “Săgeata 
că puteţi avea o călătorie liniştită, Albastră”. Costul unui bilet este de 6 
confortabilă şi în siguranţă, cu trenul lei, valoare care acoperă şi transportul 
veţi parcurge drumul din Bucureşti şi cu autobuzul, în timp ce călătorii 
până la aeroport şi retur, în aproximativ navetişti pot opta pentru abonamentul 
45 de minute pe sens, fără riscul de a sta lunar de 100 lei care include, de 
blocaţi în trafic, având certitudinea asemenea, şi transferul cu autobuzul. 
punctualităţii plecării şi sosirii. În privinţa procurării biletelor sau 

Din luna martie s-au introdus în abonamentelor, nu trebuie să vă faceţi 
circulaţie 18 perechi de trenuri, care griji. Se pot achiziţiona de la toate 
realizează legătura între staţia casele de bilete din staţiie CFR şi 
Bucureşt i  Nord ş i  Aeroportul  agenţii de voiaj, inclusiv de la casa de 
Internaţional Henri Coandă. Acest bilete deschisă în incinta Aeroportului 
serviciu nou, oferit de CFR Călători, se Internaţional Henri Coandă .
adresează nu numai persoanelor care Şi pentru că această rută este o 
călătoresc la Bucureşti cu trenul pentru extindere a transportului feroviar de 
a ajunge la aeroport, dar şi persoanelor călători, e lesne de înţeles că facilităţile 
navetiste, şi locuitorilor din Otopeni. oferite sunt aceleaşi ca şi pe întregul 

Trenurile circulă în regim cadenţat, sistem.
la interval de o oră, între orele 05:15 - Pentru a afla orariile trenurilor, puteţi 
22:51. Transferul pasagerilor de la accesa site-ul:  www.cfr.ro/calatori.

Cu TRENUL la aeroportul “Henri Coand`” (Otopeni)

Să rezervi “on line” este acum nu Rezervarea locurilor se poate face 
numai uşor şi rapid, ci şi foarte comod, pentru toate trenurile şi toate clasele de 
deoarece există posibilitatea de a face rezervare oferite în prezent de către 
acest lucru din faţa oricărui sistem cu CFR Călători cu o anticipaţie de maxim 
acces la reţeaua Internet. Astfel, CFR 30 de zile, dar cel mai târziu cu două zile 
Călători  vine în întâmpinarea înainte de plecarea trenului. Perioada de 
aşteptărilor şi dorinţelor celor care timp în care rezervarea „rămâne la 
merg frecvent cu trenul şi propune o dispoziţia călătorului este de 9 zile 
soluţie eficientă pentru aceştia: calendaristice (calculate fără ziua de 

introducere a comenzii). Ulterior 
 pentru trenurile care circulă în rezervării „on line”, clientul trebuie să 

trafic intern, care este disponibil acum se prezinte la casieriile CFR Călători 
şi pentru persoanele fizice. pentru ridicarea legitimaţiilor de 

Orice călător poate efectua rezervări călătorie, având asupra sa formularul 
on line, în baza unei comenzi, dacă tiparit de rezervare, cel mai târziu cu 2 
accesează site-ul  şi zile înainte de plecarea trenului din 
se înregistrează ca utilizator al acestui staţia de îndrumare.
serviciu. După înregistrare, pentru Formularele „comandă de rezervare 
activarea contului, fiecare utilizator on-line” nu se substituie legitimaţiei de 
trebuie să se prezinte la una dintre călătorie. Costul operaţiunii de 
casele de bilete din staţiile CFR, care rezervare a locurilor este de 3,5 lei 
emit electronic legitimaţii de călătorie. pentru rezervarea unui loc şi de 5 lei 
Acestă acţiune trebuie realizată în pentru rezervarea mai multor locuri şi 
maxim 30 de zile de la înregistrare şi se achită la cumpărarea legitimaţiilor 
trebuie reţinut faptul că înregistrarea şi de călătorie din casieriile CFR Călători.
activarea se fac o singură dată pentru Pentru detalii accesaţi site-ul: 
fiecare utilizator. www.cfr.ro/calatori/.

Serviciul de Rezervare a Locurilor „ON 
LINE”

www.cfr.ro/calatori

Rezervarea “ON LINE” NOU

NOU

Este o ofertă tarifară în baza căreia se poate călători în ţările din Sud Estul 
Europei, la tarife foarte atractive. Oferta Balkan FlexiPass permite efectuarea unui 
număr nelimitat* de călătorii în: Bulgaria, Macedonia, Grecia, Serbia, 
Muntenegru, România şi Turcia timp de 5, 10 sau 15 zile, în decursul unei luni. 

* (cu excepţia ţării de rezidenţă, unde este permisă o singură călătorie dus-întors 
între localitatea de reşedinţă şi punctul de frontieră al ţării de rezidenţă).

Balkan FlexiPass este o legitimaţie de călătorie nominală, valabilă numai 
însoţită de paşaport sau un act de identitate. Tarifele pentru Balkan FlexiPass sunt:

Copiii de la 4 până la 12 ani plătesc jumatate din preţurile pentru adulţi.
În preţul acestei legitimaţii de călătorie nu sunt incluse suplimentele pentru 

trenurile IC.  Pentru rezervarea locului (vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se 
plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 51 euro 86 euro 69 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 86 euro 152 euro 121 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 103 euro 181 euro 145 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa a II-a (EURO):

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 70 euro 117 euro 92 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 122 euro 204 euro 163 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 145 euro 244 euro 195 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa I (EURO):

Balkan FlexiPass
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Bucureºti Nord - Constanþa - Bucureºti Nord

Km R685 R681 Sta¡ia R684 R680 Km

Cålåra¿i

Slobozia
Ciulni¡a

km.109

km.116

Fåurei
Fete¿ti

km.146

km.79

Tulcea

Negru Vodå

Orariile sunt valabile la data edit`rii. Datorit` continu`rii lucr`rilor de reabilitare a 
infrastructurii feroviare pe tronsonul Bucure[ti - Constan]a, POT INTERVENI PE PARCURS 
MODIFIC~RI DE ORARII.

Medgidia
km.190

km.35

0 18:45 14:00 12:30 10:18 225

70 20:06 ¦ ¢Lehliu Ý11:18 08:53 155

70 20:11 ¦ ÞLehliu ¢11:11 08:49 155

109 20:55 15:50 ¢Ciulni]a Ý10:14 08:01 116

(21:12) (16:34) « C`l`ra[i Sud » (11:01) (08:31)    

(21:20) (16:35) « Slobozia Veche  » (11:00) (08:30)    

109 20:56 15:51 ÞCiulni]a ¢10:13 08:00 116

146 21:42 16:37 ¢Fete[ti Ý09:16 07:11 79

-    (17:00) « }`nd`rei             }`nd`rei» (09:26) (08:00)

146 21:44 16:38 ÞFete[ti ¢09:14 07:10 79

166 22:04 16:57 ¢Cernavod` Pod Ý08:50 06:47 59

166 22:05 16:58 ÞCernavod` Pod ¢08:45 06:46 59

190 22:30 17:23 ¢Medgidia Ý08:21 06:22 35

- -                               Tulcea » - (06:58)

190 22:31 17:24 ÞMedgidia ¢08:20 06:20 35

225 23:12 18:05 07:43 05:43 0

ÞBucure[ti Nord ¢

¢Constan]a Ý
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Trenuri cu restric¡ii de circula¡ie:

{- NU circulå Sâmbåta

|- NU circulå Duminicaw
}- NU circulå Sâmbåta ¿i Duminica

- are vagoane pentru tr. 564 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
(spre Ia¿i) din sta¡ia Pa¿cani - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532

- are vagoane pentru tr. 549 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554
(spre Tg. Mure¿) din sta¡ia Bra¿ov

- are vagoane pentru tr. 525 
(spre Arad) din sta¡ia Teiu¿

- are vagoane pentru tr. 559
(spre Comåne¿ti) din sta¡ia Adjud 

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC551 Bucure¿ti Nord 06:02 Suceava Nord 12:20
      IC564 ---> Pa¿cani (11:46) Ia¿i 12:47

IC591 Bucure¿ti Nord 06:45 Timi¿oara Nord 14:33
IC555 Bucure¿ti Nord 09:00 Bacåu 14:07
IC593 Bucure¿ti Nord 10:45 Timi¿oara Nord 19:00
IC531 Bucure¿ti Nord 13:00 Oradea 00:04

       IC549 ---> Bra¿ov (15:58) Târgu Mure¿ 22:27
       IC525 ---> Teiu¿ (19:45) Arad 23:07

IC557 Bucure¿ti Nord 15:00 Bicaz 21:15

IC595 Bucure¿ti Nord 15:45 Timi¿oara Nord 23:30

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC558 Bicaz 03:20 Bucure¿ti Nord 09:59

IC594 Timi¿oara Nord 07:00 Bucure¿ti Nord 15:10
IC556 Bacåu 15:03 Bucure¿ti Nord 19:48
  IC526 ---> Arad 12:20 Teiu¿ (15:28)
  IC540 ---> Tg. Mure¿ 13:00 Bra¿ov (19:09)

IC532 Oradea 11:01 Bucure¿ti Nord 22:41
    IC563 ---> Ia¿i 16:15 Pa¿cani (17:21)
IC554 Suceava Nord 16:35 Bucure¿ti Nord 23:14
IC596 Timi¿oara Nord 16:00 Bucure¿ti Nord 23:45
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{ IC559 ---> Adjud (19:10) Comåne¿ti 20:34

}IC10571 Bucure¿ti Nord 16:07 Gala¡i 20:18
}IC553 Bucure¿ti Nord 17:01 Suceava Nord 23:20
{IC561 Bucure¿ti Nord 17:50 Ia¿i 23:58

}IC10572 Gala¡i 05:00 Bucure¿ti Nord 08:34
x| IC550 ---> Comåne¿ti 04:10 Adjud (05:38)

}IC552 Suceava Nord 05:05 Bucure¿ti Nord 11:37
|IC562 Ia¿i 05:30 Bucure¿ti Nord 11:51
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Oferta tarifară ,,Munchen Special” este valabilă numai pentru călătoria dus-
întors la clasa a II-a pe orice relaţie între România şi Munchen, cu tranzit prin 
Ungaria şi Austria.

Intrarea în Germania se face doar prin punctul de frontieră Salzburg. 
Legitimaţiile de călătorie „Munchen Special” sunt valabile 1 lună de zile, iar 
călătoria poate începe în orice zi din perioada de valabilitate. Oferta tarifară 
„Munchen Special” nu este valabilă în trenurile ICE. Pentru rezervarea locului 
(vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Restituirea parţială este posibilă, numai pentru parcursul străin, în cazul în 
care călătorul şi-a întrerupt călătoria într-una din staţiile de frontieră ale 
României. Restituirea totală a legitimaţiei de călătorie „Munchen Special” se 
face conform prevederilor în vigoare.

Munchen Special

Bucureşti - Munchen 149 €

Braşov - Munchen 135 €

Sighişoara - Munchen 128 €

Preţuri dus-întors, la vagonul clasa a II-a

Arad - Munchen 102 €

Cluj Napoca - Munchen 116 €

Timişoara - Munchen 108 €

Pentru că nu numai drumul până la aeroport cauzează blocaje rutiere ci şi 
interiorul Capitalei, CFR Călători a lansat prima ofertă de călătorie pentru 
trafic suburban, prin introducerea în circulaţie a 4 perechi de trenuri în relaţia 
Bucureşti Nord - Pantelimon Sud - Bucureşti Obor şi retur. 

Aceste trenuri realizează legătura între Gara de Nord şi Gara Obor cu zonele 
comerciale limitrofe Capitalei, prin punctul de acces CFR - Pantelimon Sud. 

Durata călătoriei între staţiile Bucureşti Nord şi Pantelimon Sud este de 
aproximativ 30 de minute/sens, iar între Bucureşti Nord şi Bucureşti Obor în 
aproximativ 40 de minute/sens, neexistând riscul de a rămâne blocaţi în trafic.

Astfel, se scapă de ambuteiajele rutiere, trenurile deservind şi călătorii care 
vin din toată ţara la complexul de centre comerciale aflat în vecinătatea staţiei 
CFR - Pantelimon Sud. 

Trenurile circulă de luni până sâmbătă, în intervalul orar: 06:12-14:44.

C`l`toria cu trenul \n trafic suburban

Bucure[ti Nord - Pantelimon Sud - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Nord - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Obor - Bucure[ti Nord 

 

  18201/18201-2 06.12 06.30 06.36 06.39 06.41 06.51
  18203/18203-2 07.55 08.13 08.21 08.24 08.26 08.36
  18205/18205-2 10.23 10.41 10.45 10.48 10.50 11.00
  18207/18207-2 13.07 13.25 13.35 13.38 13.40 13.50

  18202-1/18202 07.19 07.28 07.30 07.34 07.39 08.14
  18204-1/18204 09.15 09.24 09.25 09.29 09.37 09.55
  18206-1/18206 11.50 11.59 12.02 12.06 12.19 12.37
  18208-1/18208 14.05 14.14 14.17 14.21 14.26 14.44

  Tren/Ruta Bucure[ti Nord           Pantelimon            Pantelimon Sud Bucure[ti Obor
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

   Tren/Ruta Bucure[ti Obor        Pantelimon Sud           Pantelimon Bucure[ti Nord
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

NOU

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.

Este o ofertă tarifară în baza căreia se poate călători în ţările din Sud Estul 
Europei, la tarife foarte atractive. Oferta Balkan FlexiPass permite efectuarea unui 
număr nelimitat* de călătorii în: Bulgaria, Macedonia, Grecia, Serbia, 
Muntenegru, România şi Turcia timp de 5, 10 sau 15 zile, în decursul unei luni. 

* (cu excepţia ţării de rezidenţă, unde este permisă o singură călătorie dus-întors 
între localitatea de reşedinţă şi punctul de frontieră al ţării de rezidenţă).

Balkan FlexiPass este o legitimaţie de călătorie nominală, valabilă numai 
însoţită de paşaport sau un act de identitate. Tarifele pentru Balkan FlexiPass sunt:

Copiii de la 4 până la 12 ani plătesc jumatate din preţurile pentru adulţi.
În preţul acestei legitimaţii de călătorie nu sunt incluse suplimentele pentru 

trenurile IC.  Pentru rezervarea locului (vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se 
plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 51 euro 86 euro 69 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 86 euro 152 euro 121 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 103 euro 181 euro 145 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa a II-a (EURO):

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 70 euro 117 euro 92 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 122 euro 204 euro 163 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 145 euro 244 euro 195 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa I (EURO):

Balkan FlexiPass

- vagon clasa 1 - vagon clasa a 2-a - vagon restaurant

D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”B - vagon clasa cu bar
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R 681 Bucureºti Nord - Constanþa
R 684 Constanþa - Bucureºti Nord

MINISTERUL TRANSPORTURILOR {I INFRASTRUCTURII
Drumul până la aeroportul Otopeni Punctul de Oprire AEROPORT 

este o adevarată provocare pentru (locul/staţia unde opresc trenurile) până 
fiecare. Să străbaţi ambuteiajele la terminalele de plecare/sosire ale 
întâlnite pe parcus cu inima strânsă şi aeroportului se realizează cu autobuze 
cu speranţa de a ajunge la timp la speciale, care circulă într-un grafic orar 
aeroport, nu e un lucru tocmai corelat cu mersul trenurilor.
confortabil. Dar această situaţie poate Acest serviciu este unul modern şi 
deveni amintire, pentru că acum există sigur şi se realizează cu garnituri 
şi alternativa feroviară. Pe lângă faptul formate din automotoare “Săgeata 
că puteţi avea o călătorie liniştită, Albastră”. Costul unui bilet este de 6 
confortabilă şi în siguranţă, cu trenul lei, valoare care acoperă şi transportul 
veţi parcurge drumul din Bucureşti şi cu autobuzul, în timp ce călătorii 
până la aeroport şi retur, în aproximativ navetişti pot opta pentru abonamentul 
45 de minute pe sens, fără riscul de a sta lunar de 100 lei care include, de 
blocaţi în trafic, având certitudinea asemenea, şi transferul cu autobuzul. 
punctualităţii plecării şi sosirii. În privinţa procurării biletelor sau 

Din luna martie s-au introdus în abonamentelor, nu trebuie să vă faceţi 
circulaţie 18 perechi de trenuri, care griji. Se pot achiziţiona de la toate 
realizează legătura între staţia casele de bilete din staţiie CFR şi 
Bucureşt i  Nord ş i  Aeroportul  agenţii de voiaj, inclusiv de la casa de 
Internaţional Henri Coandă. Acest bilete deschisă în incinta Aeroportului 
serviciu nou, oferit de CFR Călători, se Internaţional Henri Coandă .
adresează nu numai persoanelor care Şi pentru că această rută este o 
călătoresc la Bucureşti cu trenul pentru extindere a transportului feroviar de 
a ajunge la aeroport, dar şi persoanelor călători, e lesne de înţeles că facilităţile 
navetiste şi locuitorilor din Otopeni. oferite sunt aceleaşi ca şi pe întregul 

Trenurile circulă în regim cadenţat, sistem.
la interval de o oră, între orele 05:15 - Pentru a afla orariile trenurilor, puteţi 
22:51. Transferul pasagerilor de la accesa site-ul:  www.cfr.ro/calatori.

Cu TRENUL la aeroportul “Henri Coand`” (Otopeni)

Să rezervi “on line” este acum nu Rezervarea locurilor se poate face 
numai uşor şi rapid, ci şi foarte comod, pentru toate trenurile şi toate clasele de 
deoarece există posibilitatea de a face rezervare oferite în prezent de către 
acest lucru din faţa oricărui sistem cu CFR Călători cu o anticipaţie de maxim 
acces la reţeaua Internet. Astfel, CFR 30 de zile, dar cel mai târziu cu două zile 
Călători  vine în întâmpinarea înainte de plecarea trenului. Perioada de 
aşteptărilor şi dorinţelor celor care timp în care rezervarea „rămâne la 
merg frecvent cu trenul şi propune o dispoziţia călătorului este de 9 zile 
soluţie eficientă pentru aceştia: calendaristice (calculate fără ziua de 

introducere a comenzii). Ulterior 
 pentru trenurile care circulă în rezervării „on line”, clientul trebuie să 

trafic intern, care este disponibil acum se prezinte la casieriile CFR Călători 
şi pentru persoanele fizice. pentru ridicarea legitimaţiilor de 

Orice călător poate efectua rezervări călătorie, având asupra sa formularul 
on line, în baza unei comenzi, dacă tiparit de rezervare, cel mai târziu cu 2 
accesează site-ul  şi zile înainte de plecarea trenului din 
se înregistrează ca utilizator al acestui staţia de îndrumare.
serviciu. După înregistrare, pentru Formularele „comandă de rezervare 
activarea contului, fiecare utilizator on-line” nu se substituie legitimaţiei de 
trebuie să se prezinte la una dintre călătorie. Costul operaţiunii de 
casele de bilete din staţiile CFR, care rezervare a locurilor este de 3,5 lei 
emit electronic legitimaţii de călătorie. pentru rezervarea unui loc şi de 5 lei 
Acestă acţiune trebuie realizată în pentru rezervarea mai multor locuri şi 
maxim 30 de zile de la înregistrare şi se achită la cumpărarea legitimaţiilor 
trebuie reţinut faptul că înregistrarea şi de călătorie din casieriile CFR Călători.
activarea se fac o singură dată pentru Pentru detalii accesaţi site-ul: 
fiecare utilizator. www.cfr.ro/calatori.

Serviciul de Rezervare a Locurilor „ON 
LINE”

www.cfr.ro/calatori

Rezervarea “ON LINE” NOU

NOU
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Bucure[ti N. 021/9521 F`urei 0788.036.239

Ploie[ti Sud 0244/594.799, 0788.036.874 Br`ila 0239/619.797

Buz`u 0238/725.308 Gala]i 0236/460.643

Telefoane birouri de informaþii din staþiile CFR:
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07:43 ¢Ploie[ti Sud Ý 10:21
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Trenuri cu restric¡ii de circula¡ie:

{- NU circulå Sâmbåta

|- NU circulå Duminicaw
}- NU circulå Sâmbåta ¿i Duminica

- are vagoane pentru tr. 564 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
(spre Ia¿i) din sta¡ia Pa¿cani - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532

- are vagoane pentru tr. 549 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554
(spre Tg. Mure¿) din sta¡ia Bra¿ov

- are vagoane pentru tr. 525 
(spre Arad) din sta¡ia Teiu¿

- are vagoane pentru tr. 559
(spre Comåne¿ti) din sta¡ia Adjud 

*) IC10571 ¿i IC10572 - NU circulå Sâmbåta ¿i Duminica

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC551 Bucure¿ti Nord 06:02 Suceava Nord 12:20
      IC564 ---> Pa¿cani (11:46) Ia¿i 12:47

IC591 Bucure¿ti Nord 06:45 Timi¿oara Nord 14:33
IC555 Bucure¿ti Nord 09:00 Bacåu 14:07
IC593 Bucure¿ti Nord 10:45 Timi¿oara Nord 19:00
IC531 Bucure¿ti Nord 13:00 Oradea 00:04

       IC549 ---> Bra¿ov (15:58) Târgu Mure¿ 22:27
       IC525 ---> Teiu¿ (19:45) Arad 23:07

IC557 Bucure¿ti Nord 15:00 Bicaz 21:15

IC595 Bucure¿ti Nord 15:45 Timi¿oara Nord 23:30

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC558 Bicaz 03:20 Bucure¿ti Nord 09:59

IC594 Timi¿oara Nord 07:00 Bucure¿ti Nord 15:10
IC556 Bacåu 15:03 Bucure¿ti Nord 19:48
  IC526 ---> Arad 12:20 Teiu¿ (15:28)
  IC540 ---> Tg. Mure¿ 13:00 Bra¿ov (19:09)

IC532 Oradea 11:01 Bucure¿ti Nord 22:41
    IC563 ---> Ia¿i 16:15 Pa¿cani (17:21)
IC554 Suceava Nord 16:35 Bucure¿ti Nord 23:14
IC596 Timi¿oara Nord 16:00 Bucure¿ti Nord 23:45

u

v

w
{ IC559 ---> Adjud (19:10) Comåne¿ti 20:34

}IC10571 Bucure¿ti Nord 16:07 Gala¡i 20:18
}IC553 Bucure¿ti Nord 17:01 Suceava Nord 23:20
{IC561 Bucure¿ti Nord 17:50 Ia¿i 23:58

}IC10572 Gala¡i 05:00 Bucure¿ti Nord 08:34
x| IC550 ---> Comåne¿ti 04:10 Adjud (05:38)

}IC552 Suceava Nord 05:05 Bucure¿ti Nord 11:37
|IC562 Ia¿i 05:30 Bucure¿ti Nord 11:51

y  
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- vagon clasa 1 - vagon clasa a 2-a - vagon restaurant

D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”B - vagon clasa cu bar

B

prin Buz`u prin Buz`u

prin Urziceni prin Urziceni

Este o ofertă tarifară în baza căreia se poate călători în ţările din Sud Estul 
Europei, la tarife foarte atractive. Oferta Balkan FlexiPass permite efectuarea 
unui număr nelimitat* de călătorii în: Bulgaria, Macedonia, Grecia, Serbia, 
Muntenegru, România şi Turcia timp de 5, 10 sau 15 zile, în decursul unei luni. 

* (cu excepţia ţării de rezidenţă, unde este permisă o singură călătorie dus-
întors între localitatea de reşedinţă şi punctul de frontieră al ţării de rezidenţă).

Balkan FlexiPass este o legitimaţie de călătorie nominală, valabilă numai 
însoţită de paşaport sau un act de identitate. Tarifele pentru Balkan FlexiPass 
sunt:

Copiii de la 4 până la 12 ani plătesc jumatate din preţurile pentru adulţi.
În preţul acestei legitimaţii de călătorie nu sunt incluse suplimentele pentru 

trenurile IC.  Pentru rezervarea locului (vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se 
plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 51 euro 86 euro 69 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 86 euro 152 euro 121 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 103 euro 181 euro 145 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa a II-a (EURO):

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 70 euro 117 euro 92 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 122 euro 204 euro 163 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 145 euro 244 euro 195 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa I (EURO):

Balkan FlexiPass

Oferta tarifară ,,Munchen Special” este valabilă numai pentru călătoria dus-
întors la clasa a II-a pe orice relaţie între România şi Munchen, cu tranzit prin 
Ungaria şi Austria.

Intrarea în Germania se face doar prin punctul de frontieră Salzburg. 
Legitimaţiile de călătorie „Munchen Special” sunt valabile 1 lună de zile, iar 
călătoria poate începe în orice zi din perioada de valabilitate. Oferta tarifară 
„Munchen Special” nu este valabilă în trenurile ICE. Pentru rezervarea locului 
(vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Restituirea parţială este posibilă, numai pentru parcursul străin, în cazul în 
care călătorul şi-a întrerupt călătoria într-una din staţiile de frontieră ale 
României. Restituirea totală a legitimaţiei de călătorie „Munchen Special” se 
face conform prevederilor în vigoare.

Munchen Special

Bucureşti - Munchen 149 €

Braşov - Munchen 135 €

Sighişoara - Munchen 128 €

Preţuri dus-întors, la vagonul clasa a II-a

Arad - Munchen 102 €

Cluj Napoca - Munchen 116 €

Timişoara - Munchen 108 €

Pentru că nu numai drumul până la aeroport cauzează blocaje rutiere ci şi 
interiorul Capitalei, CFR Călători a lansat prima ofertă de călătorie pentru 
trafic suburban, prin introducerea în circulaţie a 4 perechi de trenuri în relaţia 
Bucureşti Nord - Pantelimon Sud - Bucureşti Obor şi retur. 

Aceste trenuri realizează legătura între Gara de Nord şi Gara Obor cu zonele 
comerciale limitrofe Capitalei, prin punctul de acces CFR - Pantelimon Sud. 

Durata călătoriei între staţiile Bucureşti Nord şi Pantelimon Sud este de 
aproximativ 30 de minute/sens, iar între Bucureşti Nord şi Bucureşti Obor în 
aproximativ 40 de minute/sens, neexistând riscul de a rămâne blocaţi în trafic.

Astfel, se scapă de ambuteiajele rutiere, trenurile deservind şi călătorii care 
vin din toată ţara la complexul de centre comerciale aflat în vecinătatea staţiei 
CFR - Pantelimon Sud. 

Trenurile circulă de luni până sâmbătă, în intervalul orar: 06:12-14:44.

C`l`toria cu trenul \n trafic suburban

Bucure[ti Nord - Pantelimon Sud - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Nord - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Obor - Bucure[ti Nord 

 

  18201/18201-2 06.12 06.30 06.36 06.39 06.41 06.51
  18203/18203-2 07.55 08.13 08.21 08.24 08.26 08.36
  18205/18205-2 10.23 10.41 10.45 10.48 10.50 11.00
  18207/18207-2 13.07 13.25 13.35 13.38 13.40 13.50

  18202-1/18202 07.19 07.28 07.30 07.34 07.39 08.14
  18204-1/18204 09.15 09.24 09.25 09.29 09.37 09.55
  18206-1/18206 11.50 11.59 12.02 12.06 12.19 12.37
  18208-1/18208 14.05 14.14 14.17 14.21 14.26 14.44

  Tren/Ruta Bucure[ti Nord           Pantelimon            Pantelimon Sud Bucure[ti Obor
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

   Tren/Ruta Bucure[ti Obor        Pantelimon Sud           Pantelimon Bucure[ti Nord
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

NOU

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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Alege]i calitatea verificat` 

a scuterelor Kymco - preferatele firmelor de curierat [i de catering.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR {I INFRASTRUCTURII

R 871 Bucureºti Nord - Galaþi
R 872 Galaþi - Bucureºti Nord

Drumul până la aeroportul Otopeni Punctul de Oprire AEROPORT 
este o adevarată provocare pentru (locul/staţia unde opresc trenurile) până 
fiecare. Să străbaţi ambuteiajele la terminalele de plecare/sosire ale 
întâlnite pe parcus cu inima strânsă şi aeroportului se realizează cu autobuze 
cu speranţa de a ajunge la timp la speciale, care circulă într-un grafic orar 
aeroport, nu e un lucru tocmai corelat cu mersul trenurilor.
confortabil. Dar această situaţie poate Acest serviciu este unul modern şi 
deveni amintire, pentru că acum există sigur şi se realizează cu garnituri 
şi alternativa feroviară. Pe lângă faptul formate din automotoare “Săgeata 
că puteţi avea o călătorie liniştită, Albastră”. Costul unui bilet este de 6 
confortabilă şi în siguranţă, cu trenul lei, valoare care acoperă şi transportul 
veţi parcurge drumul din Bucureşti şi cu autobuzul, în timp ce călătorii 
până la aeroport şi retur, în aproximativ navetişti pot opta pentru abonamentul 
45 de minute pe sens, fără riscul de a sta lunar de 100 lei care include, de 
blocaţi în trafic, având certitudinea asemenea, şi transferul cu autobuzul. 
punctualităţii plecării şi sosirii. În privinţa procurării biletelor sau 

Din luna martie s-au introdus în abonamentelor, nu trebuie să vă faceţi 
circulaţie 18 perechi de trenuri, care griji. Se pot achiziţiona de la toate 
realizează legătura între staţia casele de bilete din staţiie CFR şi 
Bucureşt i  Nord ş i  Aeroportul  agenţii de voiaj, inclusiv de la casa de 
Internaţional Henri Coandă. Acest bilete deschisă în incinta Aeroportului 
serviciu nou, oferit de CFR Călători, se Internaţional Henri Coandă .
adresează nu numai persoanelor care Şi pentru că această rută este o 
călătoresc la Bucureşti cu trenul pentru extindere a transportului feroviar de 
a ajunge la aeroport, dar şi persoanelor călători, e lesne de înţeles că facilităţile 
navetiste şi locuitorilor din Otopeni. oferite sunt aceleaşi ca şi pe întregul 

Trenurile circulă în regim cadenţat, sistem.
la interval de o oră, între orele 05:15 - Pentru a afla orariile trenurilor, puteţi 
22:51. Transferul pasagerilor de la accesa site-ul:  www.cfr.ro/calatori.

Cu TRENUL la aeroportul “Henri Coand`” (Otopeni)

Să rezervi “on line” este acum nu Rezervarea locurilor se poate face 
numai uşor şi rapid, ci şi foarte comod, pentru toate trenurile şi toate clasele de 
deoarece există posibilitatea de a face rezervare oferite în prezent de către 
acest lucru din faţa oricărui sistem cu CFR Călători cu o anticipaţie de maxim 
acces la reţeaua Internet. Astfel, CFR 30 de zile, dar cel mai târziu cu două zile 
Călători  vine în întâmpinarea înainte de plecarea trenului. Perioada de 
aşteptărilor şi dorinţelor celor care timp în care rezervarea „rămâne la 
merg frecvent cu trenul şi propune o dispoziţia călătorului este de 9 zile 
soluţie eficientă pentru aceştia: calendaristice (calculate fără ziua de 

introducere a comenzii). Ulterior 
 pentru trenurile care circulă în rezervării „on line”, clientul trebuie să 

trafic intern, care este disponibil acum se prezinte la casieriile CFR Călători 
şi pentru persoanele fizice. pentru ridicarea legitimaţiilor de 

Orice călător poate efectua rezervări călătorie, având asupra sa formularul 
on line, în baza unei comenzi, dacă tiparit de rezervare, cel mai târziu cu 2 
accesează site-ul  şi zile înainte de plecarea trenului din 
se înregistrează ca utilizator al acestui staţia de îndrumare.
serviciu. După înregistrare, pentru Formularele „comandă de rezervare 
activarea contului, fiecare utilizator on-line” nu se substituie legitimaţiei de 
trebuie să se prezinte la una dintre călătorie. Costul operaţiunii de 
casele de bilete din staţiile CFR, care rezervare a locurilor este de 3,5 lei 
emit electronic legitimaţii de călătorie. pentru rezervarea unui loc şi de 5 lei 
Acestă acţiune trebuie realizată în pentru rezervarea mai multor locuri şi 
maxim 30 de zile de la înregistrare şi se achită la cumpărarea legitimaţiilor 
trebuie reţinut faptul că înregistrarea şi de călătorie din casieriile CFR Călători.
activarea se fac o singură dată pentru Pentru detalii accesaţi site-ul: 
fiecare utilizator. www.cfr.ro/calatori/.

Serviciul de Rezervare a Locurilor „ON 
LINE”

www.cfr.ro/calatori

Rezervarea “ON LINE” NOU

NOU



Bucureºti Nord - - Bucureºti NIaºi ord
Km IC561 Sta¡ia IC562 Km

Ploie¿ti Sud
km.59

km.343

Vaslui
km.335

km.67

Nicolina
km.400

km.2

Bârlad
km.282

km.120
Fålciu 

km.402

Bucure¿ti N.
km.0

Ia¿i
km.402

km.0

Tecuci Nord
km.234

km.168

0 17:50 11:51 402

59 18:33 ¢Ploie[ti Sud Ý 10:58 343

59 18:34 ÞPloie[ti Sud ¢ 10:53 343

128 19:35 ¢Buz`u Ý 09:54 274
(20:30) « Nehoia[u Nehoia[u » (13:30)

(20:00) « F`urei  

128 19:37 ÞBuz`u ¢ 09:51 274

199 20:42 ¢Foc[ani Ý 08:42 203

199 20:43 ÞFoc[ani ¢ 08:39 203

234 21:30 ¢Tecuci Nord Ý 07:54 168

234 21:31 ÞTecuci Nord ¢ 07:53 168

282 22:04 ¢Bârlad Ý 07:17 120
         F`lciu » (10:05)

282 22:05 ÞBârlad ¢ 07:16 120

335 22:58 ¢Vaslui Ý 06:30 67

335 22:59 ÞVaslui ¢ 06:29 67

400 23:48 ¢Nicolina Ý 05:35 2

400 23:49 ÞNicolina ¢ 05:34 2

402 23:58 05:30 0

ÞBucure[ti Nord ¢

¢Ia[i Ý

Foc¿ani
km.199

km.203

Fåurei 
Buzåu

km.128

km.274
Nehoia¿u

cl.

pliant editat de Inter Media Promotion

tel./fax: 021-220.61.65 • www.intermediapromotion.ro
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Trenuri cu restric¡ii de circula¡ie:
{- NU circulå Sâmbåta
|- NU circulå Duminicaw
}- NU circulå Sâmbåta ¿i Duminica

- are vagoane pentru tr. 564 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
(spre Ia¿i) din sta¡ia Pa¿cani - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532

- are vagoane pentru tr. 549 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554
(spre Tg. Mure¿) din sta¡ia Bra¿ov

- are vagoane pentru tr. 525 
(spre Arad) din sta¡ia Teiu¿

- are vagoane pentru tr. 559
(spre Comåne¿ti) din sta¡ia Adjud 

* IC561 - NU circulå Sâmbåta            ** IC562 - NU circulå Duminica

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC551 Bucure¿ti Nord 06:02 Suceava Nord 12:20
      IC564 ---> Pa¿cani (11:46) Ia¿i 12:47

IC591 Bucure¿ti Nord 06:45 Timi¿oara Nord 14:33
IC555 Bucure¿ti Nord 09:00 Bacåu 14:07
IC593 Bucure¿ti Nord 10:45 Timi¿oara Nord 19:00
IC531 Bucure¿ti Nord 13:00 Oradea 00:04

       IC549 ---> Bra¿ov (15:58) Târgu Mure¿ 22:27
       IC525 ---> Teiu¿ (19:45) Arad 23:07

IC557 Bucure¿ti Nord 15:00 Bicaz 21:15

IC595 Bucure¿ti Nord 15:45 Timi¿oara Nord 23:30

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC558 Bicaz 03:20 Bucure¿ti Nord 09:59

IC594 Timi¿oara Nord 07:00 Bucure¿ti Nord 15:10
IC556 Bacåu 15:03 Bucure¿ti Nord 19:48
  IC526 ---> Arad 12:20 Teiu¿ (15:28)
  IC540 ---> Tg. Mure¿ 13:00 Bra¿ov (19:09)

IC532 Oradea 11:01 Bucure¿ti Nord 22:41
    IC563 ---> Ia¿i 16:15 Pa¿cani (17:21)
IC554 Suceava Nord 16:35 Bucure¿ti Nord 23:14
IC596 Timi¿oara Nord 16:00 Bucure¿ti Nord 23:45

u

v

w
{ IC559 ---> Adjud (19:10) Comåne¿ti 20:34

}IC10571 Bucure¿ti Nord 16:07 Gala¡i 20:18
}IC553 Bucure¿ti Nord 17:01 Suceava Nord 23:20
{IC561 Bucure¿ti Nord 17:50 Ia¿i 23:58

}IC10572 Gala¡i 05:00 Bucure¿ti Nord 08:34
x| IC550 ---> Comåne¿ti 04:10 Adjud (05:38)

}IC552 Suceava Nord 05:05 Bucure¿ti Nord 11:37
|IC562 Ia¿i 05:30 Bucure¿ti Nord 11:51

y  
y  

z

B

D

D

B

D

D

B

B

Oferta tarifară ,,Munchen Special” este valabilă numai pentru călătoria dus-
întors la clasa a II-a pe orice relaţie între România şi Munchen, cu tranzit prin 
Ungaria şi Austria.

Intrarea în Germania se face doar prin punctul de frontieră Salzburg. 
Legitimaţiile de călătorie „Munchen Special” sunt valabile 1 lună de zile, iar 
călătoria poate începe în orice zi din perioada de valabilitate. Oferta tarifară 
„Munchen Special” nu este valabilă în trenurile ICE. Pentru rezervarea locului 
(vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Restituirea parţială este posibilă, numai pentru parcursul străin, în cazul în 
care călătorul şi-a întrerupt călătoria într-una din staţiile de frontieră ale 
României. Restituirea totală a legitimaţiei de călătorie „Munchen Special” se 
face conform prevederilor în vigoare.

Munchen Special

Bucureşti - Munchen 149 €

Braşov - Munchen 135 €

Sighişoara - Munchen 128 €

Preţuri dus-întors, la vagonul clasa a II-a

Arad - Munchen 102 €

Cluj Napoca - Munchen 116 €

Timişoara - Munchen 108 €

Pentru că nu numai drumul până la aeroport cauzează blocaje rutiere ci şi 
interiorul Capitalei, CFR Călători a lansat prima ofertă de călătorie pentru 
trafic suburban, prin introducerea în circulaţie a 4 perechi de trenuri în relaţia 
Bucureşti Nord - Pantelimon Sud - Bucureşti Obor şi retur. 

Aceste trenuri realizează legătura între Gara de Nord şi Gara Obor cu zonele 
comerciale limitrofe Capitalei, prin punctul de acces CFR - Pantelimon Sud. 

Durata călătoriei între staţiile Bucureşti Nord şi Pantelimon Sud este de 
aproximativ 30 de minute/sens, iar între Bucureşti Nord şi Bucureşti Obor în 
aproximativ 40 de minute/sens, neexistând riscul de a rămâne blocaţi în trafic.

Astfel, se scapă de ambuteiajele rutiere, trenurile deservind şi călătorii care 
vin din toată ţara la complexul de centre comerciale aflat în vecinătatea staţiei 
CFR - Pantelimon Sud. 

Trenurile circulă de luni până sâmbătă, în intervalul orar: 06:12-14:44.

C`l`toria cu trenul \n trafic suburban

Bucure[ti Nord - Pantelimon Sud - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Nord - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Obor - Bucure[ti Nord 

 

  18201/18201-2 06.12 06.30 06.36 06.39 06.41 06.51
  18203/18203-2 07.55 08.13 08.21 08.24 08.26 08.36
  18205/18205-2 10.23 10.41 10.45 10.48 10.50 11.00
  18207/18207-2 13.07 13.25 13.35 13.38 13.40 13.50

  18202-1/18202 07.19 07.28 07.30 07.34 07.39 08.14
  18204-1/18204 09.15 09.24 09.25 09.29 09.37 09.55
  18206-1/18206 11.50 11.59 12.02 12.06 12.19 12.37
  18208-1/18208 14.05 14.14 14.17 14.21 14.26 14.44

  Tren/Ruta Bucure[ti Nord           Pantelimon            Pantelimon Sud Bucure[ti Obor
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

   Tren/Ruta Bucure[ti Obor        Pantelimon Sud           Pantelimon Bucure[ti Nord
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

NOU

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.

Este o ofertă tarifară în baza căreia se poate călători în ţările din Sud Estul 
Europei, la tarife foarte atractive. Oferta Balkan FlexiPass permite efectuarea unui 
număr nelimitat* de călătorii în: Bulgaria, Macedonia, Grecia, Serbia, 
Muntenegru, România şi Turcia timp de 5, 10 sau 15 zile, în decursul unei luni. 

* (cu excepţia ţării de rezidenţă, unde este permisă o singură călătorie dus-întors 
între localitatea de reşedinţă şi punctul de frontieră al ţării de rezidenţă).

Balkan FlexiPass este o legitimaţie de călătorie nominală, valabilă numai 
însoţită de paşaport sau un act de identitate. Tarifele pentru Balkan FlexiPass sunt:

Copiii de la 4 până la 12 ani plătesc jumatate din preţurile pentru adulţi.
În preţul acestei legitimaţii de călătorie nu sunt incluse suplimentele pentru 

trenurile IC.  Pentru rezervarea locului (vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se 
plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 51 euro 86 euro 69 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 86 euro 152 euro 121 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 103 euro 181 euro 145 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa a II-a (EURO):

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 70 euro 117 euro 92 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 122 euro 204 euro 163 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 145 euro 244 euro 195 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa I (EURO):

Balkan FlexiPass

- vagon clasa 1 - vagon clasa a 2-a - vagon restaurant

D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”B - vagon clasa cu bar

OEM
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Alege]i calitatea verificat` 

a scuterelor Kymco - preferatele firmelor de curierat [i de catering.



Bucureºti - Iaºi

IC 561 Bucureºti Nord - Iaºi
IC 562 Iaºi - Bucureºti Nord
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1.05.2009 - 31.08.2009

MINISTERUL TRANSPORTURILOR {I INFRASTRUCTURII
Drumul până la aeroportul Otopeni Punctul de Oprire AEROPORT 

este o adevarată provocare pentru (locul/staţia unde opresc trenurile) până 
fiecare. Să străbaţi ambuteiajele la terminalele de plecare/sosire ale 
întâlnite pe parcus cu inima strânsă şi aeroportului se realizează cu autobuze 
cu speranţa de a ajunge la timp la speciale, care circulă într-un grafic orar 
aeroport, nu e un lucru tocmai corelat cu mersul trenurilor.
confortabil. Dar această situaţie poate Acest serviciu este unul modern şi 
deveni amintire, pentru că acum există sigur şi se realizează cu garnituri 
şi alternativa feroviară. Pe lângă faptul formate din automotoare “Săgeata 
că puteţi avea o călătorie liniştită, Albastră”. Costul unui bilet este de 6 
confortabilă şi în siguranţă, cu trenul lei, valoare care acoperă şi transportul 
veţi parcurge drumul din Bucureşti şi cu autobuzul, în timp ce călătorii 
până la aeroport şi retur, în aproximativ navetişti pot opta pentru abonamentul 
45 de minute pe sens, fără riscul de a sta lunar de 100 lei care include, de 
blocaţi în trafic, având certitudinea asemenea, şi transferul cu autobuzul. 
punctualităţii plecării şi sosirii. În privinţa procurării biletelor sau 

Din luna martie s-au introdus în abonamentelor, nu trebuie să vă faceţi 
circulaţie 18 perechi de trenuri, care griji. Se pot achiziţiona de la toate 
realizează legătura între staţia casele de bilete din staţiie CFR şi 
Bucureşt i  Nord ş i  Aeroportul  agenţii de voiaj, inclusiv de la casa de 
Internaţional Henri Coandă. Acest bilete deschisă în incinta Aeroportului 
serviciu nou, oferit de CFR Călători, se Internaţional Henri Coandă .
adresează nu numai persoanelor care Şi pentru că această rută este o 
călătoresc la Bucureşti cu trenul pentru extindere a transportului feroviar de 
a ajunge la aeroport, dar şi persoanelor călători, e lesne de înţeles că facilităţile 
navetiste, şi locuitorilor din Otopeni. oferite sunt aceleaşi ca şi pe întregul 

Trenurile circulă în regim cadenţat, sistem.
la interval de o oră, între orele 05:15 - Pentru a afla orariile trenurilor, puteţi 
22:51. Transferul pasagerilor de la accesa site-ul:  www.cfr.ro/calatori.

Cu TRENUL la aeroportul “Henri Coand`” (Otopeni)

Să rezervi “on line” este acum nu Rezervarea locurilor se poate face 
numai uşor şi rapid, ci şi foarte comod, pentru toate trenurile şi toate clasele de 
deoarece există posibilitatea de a face rezervare oferite în prezent de către 
acest lucru din faţa oricărui sistem cu CFR Călători cu o anticipaţie de maxim 
acces la reţeaua Internet. Astfel, CFR 30 de zile, dar cel mai târziu cu două zile 
Călători  vine în întâmpinarea înainte de plecarea trenului. Perioada de 
aşteptărilor şi dorinţelor celor care timp în care rezervarea „rămâne la 
merg frecvent cu trenul şi propune o dispoziţia călătorului este de 9 zile 
soluţie eficientă pentru aceştia: calendaristice (calculate fără ziua de 

introducere a comenzii). Ulterior 
 pentru trenurile care circulă în rezervării „on line”, clientul trebuie să 

trafic intern, care este disponibil acum se prezinte la casieriile CFR Călători 
şi pentru persoanele fizice. pentru ridicarea legitimaţiilor de 

Orice călător poate efectua rezervări călătorie, având asupra sa formularul 
on line, în baza unei comenzi, dacă tiparit de rezervare, cel mai târziu cu 2 
accesează site-ul  şi zile înainte de plecarea trenului din 
se înregistrează ca utilizator al acestui staţia de îndrumare.
serviciu. După înregistrare, pentru Formularele „comandă de rezervare 
activarea contului, fiecare utilizator on-line” nu se substituie legitimaţiei de 
trebuie să se prezinte la una dintre călătorie. Costul operaţiunii de 
casele de bilete din staţiile CFR, care rezervare a locurilor este de 3,5 lei 
emit electronic legitimaţii de călătorie. pentru rezervarea unui loc şi de 5 lei 
Acestă acţiune trebuie realizată în pentru rezervarea mai multor locuri şi 
maxim 30 de zile de la înregistrare şi se achită la cumpărarea legitimaţiilor 
trebuie reţinut faptul că înregistrarea şi de călătorie din casieriile CFR Călători.
activarea se fac o singură dată pentru Pentru detalii accesaţi site-ul: 
fiecare utilizator. www.cfr.ro/calatori/.

Serviciul de Rezervare a Locurilor „ON 
LINE”

www.cfr.ro/calatori

Rezervarea “ON LINE” NOU

NOU



Bucure¿ti Nord- 021/9521 Bra¿ov - 0268/952
Ploie¿ti Vest - 0244/557.191, 0788.036.873 Sighi¿oara - 0265/771.886
Sinaia - 0244/310.040 Cluj-Napoca - 0264/952
Predeal - 0788.036.232 Oradea - 0259/952

Telefoane birouri de informaþii din staþiile CFR:Bucureºti Nord - Oradea - Bucureºti Nord

Km  IC531* Sta¡ia IC532** Km

tr
. 5

32

0 13:00 22:41 649

59 13:40 ¢ Ploie[ti Vest Ý22:00 590

59 13:42 Þ Ploie[ti Vest ¢21:58 590

121 14:45 ¢ Sinaia Ý20:46 528

121 14:47 Þ Sinaia ¢20:41 528

140 15:16 ¢ Predeal Ý20:16 509

140 15:18 Þ Predeal ¢20:07 509

166 15:48 ¢ Bra[ov Ý19:37 483
                                spre Sf. Gheorghe » (19:43)

(16:15) « spre   F`g`ra[                 spre F`g`ra[ » (20:26)

166 16:00 Þ Bra[ov ¢19:23 483

294 17:55 ¢ Sighi[oara Ý17:33 355

294 17:58 Þ Sighi[oara ¢17:30 355

333 18:26 ¢ Media[ Ý16:53 316

333 18:28 Þ Media[ ¢16:50 316

374 19:05 ¢ Blaj Ý16:14 275

374 19:07 Þ Blaj ¢16:12 275

395 19:23 ¢ Teiu[ Ý15:51 254

395 19:33 Þ Teiu[ ¢15:36 254

408 19:43 ¢ Aiud Ý15:22 241

408 19:45 Þ Aiud ¢15:20 241

429 20:05 ¢ R`zboieni Ý15:03 220
(20:30) « Tg. Mure[                            Tg. Mure[  » (15:13)

429 20:07 Þ R`zboieni ¢15:01 220

446 20:22 ¢ Câmpia Turzii Ý14:45 203

446 20:23 Þ Câmpia Turzii ¢14:43 203

497 21:16 ¢ Cluj Napoca Ý13:47 152

497 21:33 Þ Cluj Napoca ¢13:35 152

547 22:27 ¢ Huedin Ý12:42 102

547 22:28 Þ Huedin ¢12:41 102

614 23:35 ¢ Ale[d Ý11:31 35

614 23:36 Þ Ale[d ¢11:30 35

649 00:04 11:01 0

Þ Bucure[ti Nord ¢

¢ Oradea Ý

*) 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)

AradIC525

Tg. Mure[IC549

Arad IC526

Tg. Mure[ IC540

B

Km IC23 /23 IC23 / IC231/23 IC23 Km

Þ[

Cluj Napoca 

2-1 2 4-1 234 Sta]ia 1-2 3/233-2

Timi oara Nord

servicii/clase

0 0 - - 22:3 331

06:43 - 21:57 274
0 : 18: 1 21:4

07: 18:51 21:80 S^ntana 251
07: 1 21:1

08:15 19:40 20:138 Salonta 193
 0 19: 20:

08:42 20:16 0178 Oradea 153
08: 20: 0 :

10:18 21:50 08:03 18:20281 Huedin 50
 10: 2 0 : 18:

331 11:09 22:42 0 17:2 0

5:57 6

Ý- 50

6 50 22 Þ ¢1:31 7

20 ¢ Ý11:05 21

24 8:52 Þ ¢11:03 9

¢ Ý10:14 32

8:16 41 Þ ¢10:13 31

¢ Ý9:37 20:04

45 19 Þ ¢9:32 20 01

¢ Ý

19 1:52 Þ ¢8 02 19

7:10 8

¢

¢ Ý

¢Arad

Legãturi cu alte trenuri Intercity în staþia Cluj - Napoca

Bilete de tren rezervate prin telefon 
în ziua plec`rii trenului la clasele I [i a II-a
Gara Cluj Napoca - tel.: 0264-952 
Gara Bra¿ov - tel.: 0268-421.700 Gara Bucure¿ti Nord - tel.: 021-9521

pliant editat de Inter Media Promotion

tel./fax: 021-220.61.65 • www.intermediapromotion.ro
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Trenuri cu restric¡ii de circula¡ie:

{- NU circulå Sâmbåta

|- NU circulå Duminicaw
}- NU circulå Sâmbåta ¿i Duminica

- are vagoane pentru tr. 564 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
(spre Ia¿i) din sta¡ia Pa¿cani - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532

- are vagoane pentru tr. 549 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554
(spre Tg. Mure¿) din sta¡ia Bra¿ov

- are vagoane pentru tr. 525 
(spre Arad) din sta¡ia Teiu¿

- are vagoane pentru tr. 559
(spre Comåne¿ti) din sta¡ia Adjud 

Oferta tarifară ,,Munchen Special” este valabilă numai pentru călătoria dus-
întors la clasa a II-a pe orice relaţie între România şi Munchen, cu tranzit prin 
Ungaria şi Austria.

Intrarea în Germania se face doar prin punctul de frontieră Salzburg. 
Legitimaţiile de călătorie „Munchen Special” sunt valabile 1 lună de zile, iar 
călătoria poate începe în orice zi din perioada de valabilitate. Oferta tarifară 
„Munchen Special” nu este valabilă în trenurile ICE. Pentru rezervarea locului 
(vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Restituirea parţială este posibilă, numai pentru parcursul străin, în cazul în care 
călătorul şi-a întrerupt călătoria într-una din staţiile de frontieră ale României. 
Restituirea totală a legitimaţiei de călătorie „Munchen Special” se face conform 
prevederilor în vigoare.

Munchen Special

Bucureşti - Munchen 149 €
Braşov - Munchen 135 €
Sighişoara - Munchen 128 €

Preţuri dus-întors, la vagonul clasa a II-a

Arad - Munchen 102 €
Cluj Napoca - Munchen 116 €
Timişoara - Munchen 108 €

Pentru că nu numai drumul până la aeroport cauzează blocaje rutiere ci şi 
interiorul Capitalei, CFR Călători a lansat prima ofertă de călătorie pentru trafic 
suburban, prin introducerea în circulaţie a 4 perechi de trenuri în relaţia Bucureşti 
Nord - Pantelimon Sud - Bucureşti Obor şi retur. 

Aceste trenuri realizează legătura între Gara de Nord şi Gara Obor cu zonele 
comerciale limitrofe Capitalei, prin punctul de acces CFR - Pantelimon Sud. 

Durata călătoriei între staţiile Bucureşti Nord şi Pantelimon Sud este de 
aproximativ 30 de minute/sens, iar între Bucureşti Nord şi Bucureşti Obor în 
aproximativ 40 de minute/sens, neexistând riscul de a rămâne blocaţi în trafic.

Astfel, se scapă de ambuteiajele rutiere, trenurile deservind şi călătorii care vin 
din toată ţara la complexul de centre comerciale aflat în vecinătatea staţiei CFR - 
Pantelimon Sud. 

Trenurile circulă de luni până sâmbătă, în intervalul orar: 06:12-14:44.

C`l`toria cu trenul \n trafic suburban

Bucure[ti Nord - Pantelimon Sud - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Nord - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Obor - Bucure[ti Nord 

 

  18201/18201-2 06.12 06.30 06.36 06.39 06.41 06.51
  18203/18203-2 07.55 08.13 08.21 08.24 08.26 08.36
  18205/18205-2 10.23 10.41 10.45 10.48 10.50 11.00
  18207/18207-2 13.07 13.25 13.35 13.38 13.40 13.50

  18202-1/18202 07.19 07.28 07.30 07.34 07.39 08.14
  18204-1/18204 09.15 09.24 09.25 09.29 09.37 09.55
  18206-1/18206 11.50 11.59 12.02 12.06 12.19 12.37
  18208-1/18208 14.05 14.14 14.17 14.21 14.26 14.44

  Tren/Ruta Bucure[ti Nord           Pantelimon            Pantelimon Sud Bucure[ti Obor
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

   Tren/Ruta Bucure[ti Obor        Pantelimon Sud           Pantelimon Bucure[ti Nord
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

NOU

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.

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC551 Bucure¿ti Nord 06:02 Suceava Nord 12:20
      IC564 ---> Pa¿cani (11:46) Ia¿i 12:47

IC591 Bucure¿ti Nord 06:45 Timi¿oara Nord 14:33
IC555 Bucure¿ti Nord 09:00 Bacåu 14:07
IC593 Bucure¿ti Nord 10:45 Timi¿oara Nord 19:00
IC531 Bucure¿ti Nord 13:00 Oradea 00:04

       IC549 ---> Bra¿ov (15:58) Târgu Mure¿ 22:27
       IC525 ---> Teiu¿ (19:45) Arad 23:07

IC557 Bucure¿ti Nord 15:00 Bicaz 21:15

IC595 Bucure¿ti Nord 15:45 Timi¿oara Nord 23:30

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC558 Bicaz 03:20 Bucure¿ti Nord 09:59

IC594 Timi¿oara Nord 07:00 Bucure¿ti Nord 15:10
IC556 Bacåu 15:03 Bucure¿ti Nord 19:48
  IC526 ---> Arad 12:20 Teiu¿ (15:28)
  IC540 ---> Tg. Mure¿ 13:00 Bra¿ov (19:09)

IC532 Oradea 11:01 Bucure¿ti Nord 22:41
    IC563 ---> Ia¿i 16:15 Pa¿cani (17:21)
IC554 Suceava Nord 16:35 Bucure¿ti Nord 23:14
IC596 Timi¿oara Nord 16:00 Bucure¿ti Nord 23:45

u

v

w
{ IC559 ---> Adjud (19:10) Comåne¿ti 20:34

}IC10571 Bucure¿ti Nord 16:07 Gala¡i 20:18
}IC553 Bucure¿ti Nord 17:01 Suceava Nord 23:20
{IC561 Bucure¿ti Nord 17:50 Ia¿i 23:58

}IC10572 Gala¡i 05:00 Bucure¿ti Nord 08:34
x| IC550 ---> Comåne¿ti 04:10 Adjud (05:38)

}IC552 Suceava Nord 05:05 Bucure¿ti Nord 11:37
|IC562 Ia¿i 05:30 Bucure¿ti Nord 11:51

y  
y  

z

B

D

D

B

D

D

B

B

- vagon clasa 1 - vagon clasa a 2-a - vagon restaurant

D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”B - vagon clasa cu bar



IC 531 Bucureºti Nord - Oradea
IC 532 Oradea - Bucureºti Nord

Avram Iancu

BUCURE{TI

ORADEA

Bucureºti - Oradea
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BRA{OV

Teiu[

*
**

*) 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)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR {I INFRASTRUCTURII

edi]ia a 16-a

1.05.2009 - 31.08.2009

Drumul până la aeroportul Otopeni Punctul de Oprire AEROPORT 
este o adevarată provocare pentru (locul/staţia unde opresc trenurile) până 
fiecare. Să străbaţi ambuteiajele la terminalele de plecare/sosire ale 
întâlnite pe parcus cu inima strânsă şi aeroportului se realizează cu autobuze 
cu speranţa de a ajunge la timp la speciale, care circulă într-un grafic orar 
aeroport, nu e un lucru tocmai corelat cu mersul trenurilor.
confortabil. Dar această situaţie poate Acest serviciu este unul modern şi 
deveni amintire, pentru că acum există sigur şi se realizează cu garnituri 
şi alternativa feroviară. Pe lângă faptul formate din automotoare “Săgeata 
că puteţi avea o călătorie liniştită, Albastră”. Costul unui bilet este de 6 
confortabilă şi în siguranţă, cu trenul lei, valoare care acoperă şi transportul 
veţi parcurge drumul din Bucureşti şi cu autobuzul, în timp ce călătorii 
până la aeroport şi retur, în aproximativ navetişti pot opta pentru abonamentul 
45 de minute pe sens, fără riscul de a sta lunar de 100 lei care include, de 
blocaţi în trafic, având certitudinea asemenea, şi transferul cu autobuzul. 
punctualităţii plecării şi sosirii. În privinţa procurării biletelor sau 

Din luna martie s-au introdus în abonamentelor, nu trebuie să vă faceţi 
circulaţie 18 perechi de trenuri, care griji. Se pot achiziţiona de la toate 
realizează legătura între staţia casele de bilete din staţiie CFR şi 
Bucureşt i  Nord ş i  Aeroportul  agenţii de voiaj, inclusiv de la casa de 
Internaţional Henri Coandă. Acest bilete deschisă în incinta Aeroportului 
serviciu nou, oferit de CFR Călători, se Internaţional Henri Coandă .
adresează nu numai persoanelor care Şi pentru că această rută este o 
călătoresc la Bucureşti cu trenul pentru extindere a transportului feroviar de 
a ajunge la aeroport, dar şi persoanelor călători, e lesne de înţeles că facilităţile 
navetiste, şi locuitorilor din Otopeni. oferite sunt aceleaşi ca şi pe întregul 

Trenurile circulă în regim cadenţat, sistem.
la interval de o oră, între orele 05.15 - Pentru a afla orariile trenurilor, puteţi 
22.51. Transferul pasagerilor de la accesa site-ul:  www.cfr.ro/calatori.

Cu TRENUL la aeroportul “Henri Coand`” (Otopeni)

Să rezervi “on line” este acum nu Rezervarea locurilor se poate face 
numai uşor şi rapid, ci şi foarte comod, pentru toate trenurile şi toate clasele de 
deoarece există posibilitatea de a face rezervare oferite în prezent de către 
acest lucru din faţa oricărui sistem cu CFR Călători cu o anticipaţie de maxim 
acces la reţeaua Internet. Astfel, CFR 30 de zile, dar cel mai târziu cu două zile 
Călători  vine în întâmpinarea înainte de plecarea trenului. Perioada de 
aşteptărilor şi dorinţelor celor care timp în care rezervarea „rămâne la 
merg frecvent cu trenul şi propune o dispoziţia călătorului este de 9 zile 
soluţie eficientă pentru aceştia: calendaristice (calculate fără ziua de 

introducere a comenzii). Ulterior 
 pentru trenurile care circulă în rezervării „on line”, clientul trebuie să 

trafic intern, care este disponibil acum se prezinte la casieriile CFR Călători 
şi pentru persoanele fizice. pentru ridicarea legitimaţiilor de 

Orice călător poate efectua rezervări călătorie, având asupra sa formularul 
on line, în baza unei comenzi, dacă tiparit de rezervare, cel mai târziu cu 2 
accesează site-ul  şi zile înainte de plecarea trenului din 
se înregistrează ca utilizator al acestui staţia de îndrumare.
serviciu. După înregistrare, pentru Formularele „comandă de rezervare 
activarea contului, fiecare utilizator on-line” nu se substituie legitimaţiei de 
trebuie să se prezinte la una dintre călătorie. Costul operaţiunii de 
casele de bilete din staţiile CFR, care rezervare a locurilor este de 3,5 lei 
emit electronic legitimaţii de călătorie. pentru rezervarea unui loc şi de 5 lei 
Acestă acţiune trebuie realizată în pentru rezervarea mai multor locuri şi 
maxim 30 de zile de la înregistrare şi se achită la cumpărarea legitimaţiilor 
trebuie reţinut faptul că înregistrarea şi de călătorie din casieriile CFR Călători.
activarea se fac o singură dată pentru Pentru detalii accesaţi site-ul: 
fiecare utilizator. www.cfr.ro/calatori/.

Serviciul de Rezervare a Locurilor „ON 
LINE”

www.cfr.ro/calatori

Rezervarea “ON LINE” NOU

NOU

Este o ofertă tarifară în baza căreia se poate călători în ţările din Sud Estul 
Europei, la tarife foarte atractive. Oferta Balkan FlexiPass permite efectuarea unui 
număr nelimitat* de călătorii în: Bulgaria, Macedonia, Grecia, Serbia, 
Muntenegru, România şi Turcia timp de 5, 10 sau 15 zile, în decursul unei luni. 

* (cu excepţia ţării de rezidenţă, unde este permisă o singură călătorie dus-întors 
între localitatea de reşedinţă şi punctul de frontieră al ţării de rezidenţă).

Balkan FlexiPass este o legitimaţie de călătorie nominală, valabilă numai 
însoţită de paşaport sau un act de identitate. Tarifele pentru Balkan FlexiPass sunt:

Copiii de la 4 până la 12 ani plătesc jumatate din preţurile pentru adulţi.
În preţul acestei legitimaţii de călătorie nu sunt incluse suplimentele pentru 

trenurile IC.  Pentru rezervarea locului (vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se 
plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 51 euro 86 euro 69 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 86 euro 152 euro 121 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 103 euro 181 euro 145 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa a II-a (EURO):

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 70 euro 117 euro 92 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 122 euro 204 euro 163 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 145 euro 244 euro 195 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa I (EURO):

Balkan FlexiPass



Ro¿iori Nord Craiova
km.100 km.209

km.533 km.324

Dr. Tr. Severin
km.323

km.210

Båile Herculane
km.364

km.169

Lugoj
km.474

km.59

Bucure¿ti Nord
km.0

Timi¿oara Nord
km.533

km.0

Caransebe¿
km.435

km.98

Bucureºti Nord - Timi  - Bucureºti Nºoara Nord ord
IC591 IC593 IC595 Sta¡ia R694* IC594 IC596

   0 06:45 10:45 15:45 22:15 15:10 23:45 533

  51 07:26 11:27 16:25 ¢Videle Ý¦ 14:24 ¦ 482

  51 07:27 11:29 16:26 ÞVidele ¢¦ 14:22 ¦ 482

100 08:05 12:12 17:05 ¢Ro[iori Nord Ý20:53 13:44 22:25 433
(08:14) (13:50) (20:18)  «  Zimnicea » - (13:50) -

100 08:06 12:14 17:07 ÞRo[iori Nord ¢20:51 13:42 22:24 433

156 ¦ 12:57 ¦ ¢Caracal Ý20:07 12:58 ¦ 377

156 ¦ 13:00 ¦ ÞCaracal ¢20:05 12:54 ¦ 377

209 09:26 13:39 18:26 ¢Craiova Ý19:26 12:15 21:03 324
- (14:00) (19:50)  « Tg. Jiu » (19:50) (14:00) -

(12:12) (15:10) (19:18)  « Piatra Olt » - (12:12) (23:20)

- (14:06) (19:42)  «  Calafat » (19:42) (14:06) -

209 09:33 13:45 18:32 ÞCraiova ¢19:16 12:09 20:57 324

245 ¦ 14:10 ¦ ¢Filia[i Ý18:49 11:42 ¦ 288

245 ¦ 14:12 ¦ ÞFilia[i ¢18:47 11:40 ¦ 288

271 ¦ 14:34 ¦ ¢Strehaia Ý18:20 11:13 ¦ 262

271 ¦ 14:36 ¦ ÞStrehaia ¢18:18 11:11 ¦ 262

323 11:12 15:30 20:11 ¢Dr. Tr. Severin Ý17:32 10:24 19:22 210

323 11:14 15:32 20:13 ÞDr. Tr. Severin ¢17:30 10:22 19:20 210

347 ¦ 15:58 ¦ ¢Or[ova Ý17:03 09:56 ¦ 186

347 ¦ 16:00 ¦ ÞOr[ova ¢17:01 09:54 ¦ 186

364 11:57 16:18 20:55 ¢B`ile Herculane Ý16:36 09:29 18:30 169

364 11:59 16:20 20:56 ÞB`ile Herculane ¢16:34 09:27 18:28 169

435 13:18 17:46 22:15 ¢Caransebe[ Ý15:13 08:14 17:15   98
(13:30) (17:51) (22:20) « Re[i]a Sud » (16:02) (08:18) (17:51)

(14:57) - - « O]elul Ro[u » (16:41) - -

435 13:20 17:48 22:17 ÞCaransebe[ ¢15:11 08:12 17:13   98

474 13:50 18:18 22:47 ¢Lugoj Ý14:41 07:42 16:42   59

474 13:52 18:20 22:49 ÞLugoj ¢14:39 07:40 16:40   59

533 14:33 19:00 23:30 13:50 07:00 16:00    0

ÞBucure[ti Nord ¢

¢Timi[oara Nord Ý

servicii/claseKm Km

Videle

km.433

Caracal Filia¿i Strehaia Or¿ova

Km IC23 /23 IC23 / IC231/23 IC23 Km

Þ[

Cluj Napoca 

2-1 2 4-1 234 Sta]ia 1-2 3/233-2

Timi oara Nord

servicii/clase

0 0 - - 22:3 331

06:43 - 21:57 274
0 : 18: 1 21:4

07: 18:51 21:80 S^ntana 251
07: 1 21:1

08:15 19:40 20:138 Salonta 193
 0 19: 20:

08:42 20:16 0178 Oradea 153
08: 20: 0

10:18 21:50 08:03 18:20281 Huedin 50
 10: 2 0 : 18:

331 11:09 22:42 0 17:2 0

5:57 6

Ý- 50

6 50 22 Þ ¢1:31 7

20 ¢ Ý11:05 21

24 8:52 Þ ¢11:03 9

¢ Ý10:14 32

8:16 41 Þ ¢10:13 31

¢ Ý9:37 20:04

45 19 Þ ¢9:32 20:01

¢ Ý

19 1:52 Þ ¢8 02 19

7:10 8

¢

¢ Ý

¢Arad

Legãturi cu alte trenuri Intercity în staþia Timiºoara 

Bucure¿ti Nord 021/9521 Caransebe¿ 0255/511.531
Ro¿iori Nord 0788.035.617 0788.033.382
Craiova 0251/411.620 Lugoj 0256/359.679
Dr. Tr. Severin 0788.035.619 Timi¿oara Nord 0256/493.806

Telefoane birouri de informaþii din staþiile CFR:

pliant editat de Inter Media Promotion

tel./fax: 021-220.61.65 • www.intermediapromotion.ro
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Trenuri cu restric¡ii de circula¡ie:

{- NU circulå Sâmbåta

|- NU circulå Duminicaw
}- NU circulå Sâmbåta ¿i Duminica

- are vagoane pentru tr. 564 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 558
(spre Ia¿i) din sta¡ia Pa¿cani - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 532

- are vagoane pentru tr. 549 - circulå la Bucure¿ti combinat cu tr. 554
(spre Tg. Mure¿) din sta¡ia Bra¿ov

- are vagoane pentru tr. 525 
(spre Arad) din sta¡ia Teiu¿

- are vagoane pentru tr. 559
(spre Comåne¿ti) din sta¡ia Adjud 

*) Tren rapid

Trenuri Intercity - plecåri din Bucure¿ti Nord

Trenuri Intercity - sosiri în Bucure¿ti Nord

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC551 Bucure¿ti Nord 06:02 Suceava Nord 12:20
      IC564 ---> Pa¿cani (11:46) Ia¿i 12:47

IC591 Bucure¿ti Nord 06:45 Timi¿oara Nord 14:33
IC555 Bucure¿ti Nord 09:00 Bacåu 14:07
IC593 Bucure¿ti Nord 10:45 Timi¿oara Nord 19:00
IC531 Bucure¿ti Nord 13:00 Oradea 00:04

       IC549 ---> Bra¿ov (15:58) Târgu Mure¿ 22:27
       IC525 ---> Teiu¿ (19:45) Arad 23:07

IC557 Bucure¿ti Nord 15:00 Bicaz 21:15

IC595 Bucure¿ti Nord 15:45 Timi¿oara Nord 23:30

Nr. tren Sta¡ia Plecare Sta¡ia sosire Servicii

IC558 Bicaz 03:20 Bucure¿ti Nord 09:59

IC594 Timi¿oara Nord 07:00 Bucure¿ti Nord 15:10
IC556 Bacåu 15:03 Bucure¿ti Nord 19:48
  IC526 ---> Arad 12:20 Teiu¿ (15:28)
  IC540 ---> Tg. Mure¿ 13:00 Bra¿ov (19:09)

IC532 Oradea 11:01 Bucure¿ti Nord 22:41
    IC563 ---> Ia¿i 16:15 Pa¿cani (17:21)
IC554 Suceava Nord 16:35 Bucure¿ti Nord 23:14
IC596 Timi¿oara Nord 16:00 Bucure¿ti Nord 23:45

u

v

w
{ IC559 ---> Adjud (19:10) Comåne¿ti 20:34

}IC10571 Bucure¿ti Nord 16:07 Gala¡i 20:18
}IC553 Bucure¿ti Nord 17:01 Suceava Nord 23:20
{IC561 Bucure¿ti Nord 17:50 Ia¿i 23:58

}IC10572 Gala¡i 05:00 Bucure¿ti Nord 08:34
x| IC550 ---> Comåne¿ti 04:10 Adjud (05:38)

}IC552 Suceava Nord 05:05 Bucure¿ti Nord 11:37
|IC562 Ia¿i 05:30 Bucure¿ti Nord 11:51
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Oferta tarifară ,,Munchen Special” este valabilă numai pentru călătoria dus-
întors la clasa a II-a pe orice relaţie între România şi Munchen, cu tranzit prin 
Ungaria şi Austria.

Intrarea în Germania se face doar prin punctul de frontieră Salzburg. 
Legitimaţiile de călătorie „Munchen Special” sunt valabile 1 lună de zile, iar 
călătoria poate începe în orice zi din perioada de valabilitate. Oferta tarifară 
„Munchen Special” nu este valabilă în trenurile ICE. Pentru rezervarea locului 
(vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Restituirea parţială este posibilă, numai pentru parcursul străin, în cazul în 
care călătorul şi-a întrerupt călătoria într-una din staţiile de frontieră ale 
României. Restituirea totală a legitimaţiei de călătorie „Munchen Special” se 
face conform prevederilor în vigoare.

Munchen Special

Bucureşti - Munchen 149 €

Braşov - Munchen 135 €

Sighişoara - Munchen 128 €

Preţuri dus-întors, la vagonul clasa a II-a

Arad - Munchen 102 €

Cluj Napoca - Munchen 116 €

Timişoara - Munchen 108 €

Pentru că nu numai drumul până la aeroport cauzează blocaje rutiere ci şi 
interiorul Capitalei, CFR Călători a lansat prima ofertă de călătorie pentru 
trafic suburban, prin introducerea în circulaţie a 4 perechi de trenuri în relaţia 
Bucureşti Nord - Pantelimon Sud - Bucureşti Obor şi retur. 

Aceste trenuri realizează legătura între Gara de Nord şi Gara Obor cu zonele 
comerciale limitrofe Capitalei, prin punctul de acces CFR - Pantelimon Sud. 

Durata călătoriei între staţiile Bucureşti Nord şi Pantelimon Sud este de 
aproximativ 30 de minute/sens, iar între Bucureşti Nord şi Bucureşti Obor în 
aproximativ 40 de minute/sens, neexistând riscul de a rămâne blocaţi în trafic.

Astfel, se scapă de ambuteiajele rutiere, trenurile deservind şi călătorii care 
vin din toată ţara la complexul de centre comerciale aflat în vecinătatea staţiei 
CFR - Pantelimon Sud. 

Trenurile circulă de luni până sâmbătă, în intervalul orar: 06:12-14:44.

C`l`toria cu trenul \n trafic suburban

Bucure[ti Nord - Pantelimon Sud - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Nord - Bucure[ti Obor

Bucure[ti Obor - Bucure[ti Nord 

 

  18201/18201-2 06.12 06.30 06.36 06.39 06.41 06.51
  18203/18203-2 07.55 08.13 08.21 08.24 08.26 08.36
  18205/18205-2 10.23 10.41 10.45 10.48 10.50 11.00
  18207/18207-2 13.07 13.25 13.35 13.38 13.40 13.50

  18202-1/18202 07.19 07.28 07.30 07.34 07.39 08.14
  18204-1/18204 09.15 09.24 09.25 09.29 09.37 09.55
  18206-1/18206 11.50 11.59 12.02 12.06 12.19 12.37
  18208-1/18208 14.05 14.14 14.17 14.21 14.26 14.44

  Tren/Ruta Bucure[ti Nord           Pantelimon            Pantelimon Sud Bucure[ti Obor
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

   Tren/Ruta Bucure[ti Obor        Pantelimon Sud           Pantelimon Bucure[ti Nord
plecare sosire plecare sosire plecare sosire

NOU

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 a veni în întâmpinarea publicului călător prin facilitarea achiziţionării 
biletelor de călătorie cu trenul, CFR Călători a deschis prima casă de bilete în 
interiorul unui complex comercial din Bucureşti -  Carrefour Colentina. De la 
acestă casă de bilete se pot procura toate tipurile de legitimaţii de călătorie în trafic 
local: bilete cu preţ întreg, cu reducere, bilete pentru persoanele care beneficiază de 
facilităţi, abonamente, oferte (ex: Trenurile Zăpezii, Minigrup 2-5 etc.).

- vagon clasa 1 - vagon clasa a 2-a - vagon restaurant

D - trenuri formate din automotoare Desiro (”Sågeata albastrå”)

- serviciul “Business Exclusiv” ¿i “Business Standard”B - vagon clasa cu bar

Casa de bilete în Complexul Carrefour Colentina
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IC 595 Bucureºti Nord - Timiºoara Nord

Timi¿oara ‘89

IC 593 Bucureºti Nord - Timiºoara Nord
IC 594 Timiºoara Nord - Bucureºti Nord

Timi¿ - Cerna

edi]ia a 16-a

1.05.2009 - 31.08.2009

R 694 Timiºoara Nord - Bucureºti Nord

Por¡ile de Fier

MINISTERUL TRANSPORTURILOR {I INFRASTRUCTURII
Drumul până la aeroportul Otopeni Punctul de Oprire AEROPORT 

este o adevarată provocare pentru (locul/staţia unde opresc trenurile) până 
fiecare. Să străbaţi ambuteiajele la terminalele de plecare/sosire ale 
întâlnite pe parcus cu inima strânsă şi aeroportului se realizează cu autobuze 
cu speranţa de a ajunge la timp la speciale, care circulă într-un grafic orar 
aeroport, nu e un lucru tocmai corelat cu mersul trenurilor.
confortabil. Dar această situaţie poate Acest serviciu este unul modern şi 
deveni amintire, pentru că acum există sigur şi se realizează cu garnituri 
şi alternativa feroviară. Pe lângă faptul formate din automotoare “Săgeata 
că puteţi avea o călătorie liniştită, Albastră”. Costul unui bilet este de 6 
confortabilă şi în siguranţă, cu trenul lei, valoare care acoperă şi transportul 
veţi parcurge drumul din Bucureşti şi cu autobuzul, în timp ce călătorii 
până la aeroport şi retur, în aproximativ navetişti pot opta pentru abonamentul 
45 de minute pe sens, fără riscul de a sta lunar de 100 lei care include, de 
blocaţi în trafic, având certitudinea asemenea, şi transferul cu autobuzul. 
punctualităţii plecării şi sosirii. În privinţa procurării biletelor sau 

Din luna martie s-au introdus în abonamentelor, nu trebuie să vă faceţi 
circulaţie 18 perechi de trenuri, care griji. Se pot achiziţiona de la toate 
realizează legătura între staţia casele de bilete din staţiie CFR şi 
Bucureşt i  Nord ş i  Aeroportul  agenţii de voiaj, inclusiv de la casa de 
Internaţional Henri Coandă. Acest bilete deschisă în incinta Aeroportului 
serviciu nou, oferit de CFR Călători, se Internaţional Henri Coandă .
adresează nu numai persoanelor care Şi pentru că această rută este o 
călătoresc la Bucureşti cu trenul pentru extindere a transportului feroviar de 
a ajunge la aeroport, dar şi persoanelor călători, e lesne de înţeles că facilităţile 
navetiste şi locuitorilor din Otopeni. oferite sunt aceleaşi ca şi pe întregul 

Trenurile circulă în regim cadenţat, sistem.
la interval de o oră, între orele 05:15 - Pentru a afla orariile trenurilor, puteţi 
22:51. Transferul pasagerilor de la accesa site-ul:  www.cfr.ro/calatori.

Cu TRENUL la aeroportul “Henri Coand`” (Otopeni)

Să rezervi “on line” este acum nu Rezervarea locurilor se poate face 
numai uşor şi rapid, ci şi foarte comod, pentru toate trenurile şi toate clasele de 
deoarece există posibilitatea de a face rezervare oferite în prezent de către 
acest lucru din faţa oricărui sistem cu CFR Călători cu o anticipaţie de maxim 
acces la reţeaua Internet. Astfel, CFR 30 de zile, dar cel mai târziu cu două zile 
Călători  vine în întâmpinarea înainte de plecarea trenului. Perioada de 
aşteptărilor şi dorinţelor celor care timp în care rezervarea „rămâne la 
merg frecvent cu trenul şi propune o dispoziţia călătorului este de 9 zile 
soluţie eficientă pentru aceştia: calendaristice (calculate fără ziua de 

introducere a comenzii). Ulterior 
 pentru trenurile care circulă în rezervării „on line”, clientul trebuie să 

trafic intern, care este disponibil acum se prezinte la casieriile CFR Călători 
şi pentru persoanele fizice. pentru ridicarea legitimaţiilor de 

Orice călător poate efectua rezervări călătorie, având asupra sa formularul 
on line, în baza unei comenzi, dacă tiparit de rezervare, cel mai târziu cu 2 
accesează site-ul  şi zile înainte de plecarea trenului din 
se înregistrează ca utilizator al acestui staţia de îndrumare.
serviciu. După înregistrare, pentru Formularele „comandă de rezervare 
activarea contului, fiecare utilizator on-line” nu se substituie legitimaţiei de 
trebuie să se prezinte la una dintre călătorie. Costul operaţiunii de 
casele de bilete din staţiile CFR, care rezervare a locurilor este de 3,5 lei 
emit electronic legitimaţii de călătorie. pentru rezervarea unui loc şi de 5 lei 
Acestă acţiune trebuie realizată în pentru rezervarea mai multor locuri şi 
maxim 30 de zile de la înregistrare şi se achită la cumpărarea legitimaţiilor 
trebuie reţinut faptul că înregistrarea şi de călătorie din casieriile CFR Călători.
activarea se fac o singură dată pentru Pentru detalii accesaţi site-ul: 
fiecare utilizator. www.cfr.ro/calatori/.

Serviciul de Rezervare a Locurilor „ON 
LINE”

www.cfr.ro/calatori

Rezervarea “ON LINE” NOU

NOU

Este o ofertă tarifară în baza căreia se poate călători în ţările din Sud Estul 
Europei, la tarife foarte atractive. Oferta Balkan FlexiPass permite efectuarea unui 
număr nelimitat* de călătorii în: Bulgaria, Macedonia, Grecia, Serbia, 
Muntenegru, România şi Turcia timp de 5, 10 sau 15 zile, în decursul unei luni. 

* (cu excepţia ţării de rezidenţă, unde este permisă o singură călătorie dus-întors 
între localitatea de reşedinţă şi punctul de frontieră al ţării de rezidenţă).

Balkan FlexiPass este o legitimaţie de călătorie nominală, valabilă numai 
însoţită de paşaport sau un act de identitate. Tarifele pentru Balkan FlexiPass sunt:

Copiii de la 4 până la 12 ani plătesc jumatate din preţurile pentru adulţi.
În preţul acestei legitimaţii de călătorie nu sunt incluse suplimentele pentru 

trenurile IC.  Pentru rezervarea locului (vagon clasă, de dormit şi cuşetă) se 
plăteşte suplimentar tariful de rezervare.

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 51 euro 86 euro 69 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 86 euro 152 euro 121 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 103 euro 181 euro 145 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa a II-a (EURO):

Valabilitate Tineri Adul]i Seniori

<26 ani > 60 ani

5 zile dintr-o lun` (Flexi) 70 euro 117 euro 92 euro

10 zile dintr-o lun` (Flexi) 122 euro 204 euro 163 euro

15 zile dintr-o lun` (Flexi) 145 euro 244 euro 195 euro

Tarife Balkan FlexiPass la clasa I (EURO):

Balkan FlexiPass


