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Tag på en lækker togrejse sydpå når turen går til det skønne
støvleland, Italien. På denne fantastiske rundrejse har vi
sammensat nogle af Italiens lækreste rejsedestinationer og krydret
dem med Italienske højhastighedstoge, som bringer jer let og
elegant rundt i Italien. Rundrejsen starter ud i den evige stad, Rom 
 med rig mulighed for at fordybe sig i historiske by, inden turen
drager videre til kunstens højsæde, Firenze. Herefter kommer
togrejsen gennem det smukke Italienske landskab til byen der er
betragtet som den mest romantiske i verden, nemlig Venedig og
dens elegante kanaler og arkitektur. Turen drager nu mod den
verdenskendte modeby Milano, for til sidst at ende i en gemt
Italiensk perle i Piemonte regionen, Torino.  

Oplev den Italienske charme og kultur på helt tæt hold med denne
unikke togrejse du sent vil glemme.

Start din magiske rundrejse med en flyrejse fra Danmark direkte til
Rom, hvor første nat venter på hotel.

BELLA ITALIA

Togrejser
EUROPA

Vælg selv om du vil rejse fra Københavns Lufthavn Kastrup eller fra
Billund Lufthavn direkte til Rom, altid inklusiv bagage. Kontakt os
for mere information og vejledning om din næste rundrejse med
Togrejser Europa. 

VÆLG SELV DIN UDREJSE LUFTHAVN
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PROGRAM 

DAG 1
ANKOMST TIL ITALIEN
Ankomst til Rom med fly fra din valgte lufthavn.
Første overnatning i Rom.

DAG 2
PÅ EGEN HÅND I ROM
Gå på opdagelse i den evige stad, Rom som byder på et
væld af oplevelser og seværdigheder. Lige fra Colosseum,
til Peterskirken over Trevi fontænen, er der nok at tage
sig til i en af de ældste byer i Europa. Oplev den helt
særlige charme der hersker i byen, der er en skøn
forenelighed mellem Romerrigets historiske monumenter
blandet med moderne storbyliv.  Overnatning i Rom.

DAG 3
TUREN GÅR TIL FIRENZE
Dagen starter ud med en tur med en togrejse fra Rom til
Firenze. Byen som er kendt for at være en af de
smukkeste i Italien indbyder til kunsthistoriske
oplevelser i en klasse helt for sig selv. Med oplevelser
rundt om ethvert hjørne og nok til en hel livstid, kan det
være svært at nå det hele på én gang. Fra Botticelli, over
Da Vinci til Michelangelo, til extraordinære kirke og
arkitektur, giver Firenze med garanti minder for livet.
Overnatning i Firenze. 
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DAG 4
TUREN GÅR TIL VENEDIG
Efter morgenmaden starter dagen ud med en smuk
togrejse fra Firenze til Venedig. Oplev den romantiske by
med en gondol tur gennem de smukke kanaler og under
de mange broer, som er kendetegnende for Venedig.
Byen, der ligger midt i havet, i en lagune, spredt over 118
øer, og er verdensberømt for dens kanaler er en af de
mest besøgte byer i Italien. Og af god grund, for Venedig
er noget helt særligt. Overnatning i Venedig.

DAG 5
PÅ EGEN HÅND I VENEDIG
Dagen foregår på egen hånd i Venedig, med rig mulighed
for at indtage den helt specielle stemning der hersker.
Gå på opdagelse på Piazzo San Marco, og nyd et glas
prosecco på en af de mange cafeer. Nyd synet af den
berømte Markus Kirke og gå en tur over den smukke
marmor bro - Rialto broen.  Spis en skøn pizza fra en af
de mange pizzeriaer eller tag ophold på en af de små
fortovscafeer der hænger ud over kanalerne, og nyd alt
hvad det italienske køkken har at byde på. Gå derefter på
shopping i byens elegante shoppinggader Merceria.
Overnatning i Venedig.

DAG 6
MED TOG TIL MILANO
Dagen byder på en togrejse fra Venedig til Milano. Nyd
turen ombord et af de skønne Italienske højhastighedstog
inden ankomst midt i Italiens finans- og modecentrum.
Overnatning i Milano.



DAG 8
TUREN GÅR TIL TORINO
Dagen starter ud med en togrejse til en gemt perle i
Italien, nemlig Torino. Kendt som den Kongelige Stad,
ligger den smukke by neden for bjergene i Piemonte
regionen, og gennemstrømmes af Italiens største flod, Po.
Gå på opdagelse i byen fyldt med arkitektoniske og
historiske seværdigheder, og oplev det smukke kongeslot
hvor Italiens første konge er født. Byen gemmer også på
en masse andre oplevelser, for både fodboldfans,
bilentusiaster og chokolade elskere. Overnatning i Torino.

DAG 7
PÅ EGEN HÅND I MILANO
Dagen foregår på egen hånd i Milano. Berømt for deres
shopping i verdensklasse, gastronomiske oplevelser, og
fantastisk historie og kultur, er der rigeligt at opleve i
den imponerende by. Spis en frokost med udsigt til den
berømte Il Duomo di Milano, som tog over seks
århundrede at bygge færdig. Eller fordyb dig i Da Vincis
mesterværk - Den Sidste Nadver. Overnatning i Milano.
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DAG 9
PÅ EGEN HÅND I TORINO
En tur til torino er ikke fuldendt uden at opleve udsigten
fra enten Superga Bjerget eller Mole Antoniella, Torinos
vartegn, hvor man kan nyde udsigten ud over Torino by
og i godt vejr Piemonte. Eller tag op til Superga Bjerget i
672 meters højde, og nyd udsigten fra bjerget i klart vejr
over Po floden og dalen som Torino befinder sig i. Byen
huser også en række spændende museer, som det
egyptiske museum Museo Egizio, eller Galleria Sabaudia,
et kunstmuseum med betydelige værker fra blandt andet
Tizian, Angelico, Van Dyck og Rembrandt. 
Overnatning i Torino.

DAG 10
TUREN GÅR HJEM MED MINDER FOR LIVET
Dagen står først på turens sidste rejse fra Torino/Milano
til Billund eller Kastrup, hvorfra turen slutter med en
flyrejse direkte hjem til din valgte lufthavn i Danmark
(BLL el. CPH).
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BYERNE

Den Italienske hovedstad huser bla. Vatikanet og er

en af Europas mest besøgte byer. Med sin unikke

stemning, finder du i Rom historie overalt hvor du

bevæger dig. At slentre rundt i Roms gader er som at

være taget på en tidsrejse til det gamle Rom. Overalt

møder man historiske ruiner, bygninger, statuer,

springvand og meget mere, og det er nemt at leve sig

ind i historien med den stemning der hersker i byen.

Besøg Colloseum, Pantheon, Trevi fontænen, de

spanske trapper eller nyd en god middag på en af

byens mange gode restauranter.

ROM

Kendt som den smukkeste og mest romantiske by i

Italien, byder Firenze på oplevelser i særklasse og

minder for livet.Den toskanske hovedstad der huser

mere end halvdelen af al kunst i Italien. Alt fra

renæssance kunst mesterværker til unik arkitektur, og

verdensberømte kunstnere som blandt andet

Michelangelo, Botticelli og Leonardo DaVinci havde

deres vante gang i byen. At gå rundt i Firenze er som

at gå rundt på et stort udendørs museum, med

spektakulære, kulturelle oplevelser rundt om ethvert

hjørne.

FIRENZE
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Åh Venedig, de fleste har nok et billede af denne by

når man hører dens navn. Forelskede par sejlende i

Gondoler gennem de smukke kanaler og under de

mange broer, som er kendetegnende for Venedig.

Byen, der ligger midt i havet, i en lagune, spredt over

118 øer, og er verdensberømt for dens kanaler er en af

de mest besøgte byer i Italien. Og af god grund, for

Venedig er noget helt særligt.

VENEDIG

Milano er Italiens finans- og modecentrum. Denne

storby i det nordlige Italien er hjemsted for mange af

de italienske modefirmaer og kendte designere. Dyre

butikker og lange shoppinggade går hånd i hånd med

historiske seværdigheder i særklasse, som skaber

rammerne om den perfekte storbyferie. Alle de

vigtigste seværdigheder i Milano ligger indenfor

gåafstand. Start med Duomo di Milano på Piazza del

Duomo. 

MILANO



Togrejser
EUROPA

I Piemonte regionen finder man den arkitektoniske

perle Torino. Den kongelige Stad neden for bjergene,

gennemstrømmes af Italiens størst flod Po og kulturen

styres af en speciel rolighed, som man ikke finder

andre steder i Italien. Selvom Torino ikke er én af

Italiens mest besøgte turistmål, gemmer den på en

masse fantastiske oplevelser, for både fodboldfans,

bilentusiaster og chokoladeelskere. Byen huser også

en række spændende museer, som Museo Egizio eller

Galleria Sabaudia, er must-see for kunstinteressede.

TORINO
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Fly tur-retur
Dobbeltværelse 

fra pris pr. person

13.990 kr.

TILLÆG

Enkelt værelse pr. nat 

Togrejser på 1 klasse

Sygedomsafbestillingsforsikring

Europæiske Årsrejseforsikring

+250kr 3* / +300kr 4*

+1500kr

+7% af rejsens pris

+700kr

Togrejser
EUROPA

PRISER
FRA PRISER PR. PERSON



ALLE PRISER ER FRA PRISER PR. PERSON OG
INKLUDERER:
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Flyrejse DK - Rom og Torino/Milano - Kastrup inkl. bagage, vælg selv
mellem Billund eller Københavns Lufthavn

Alle togrejser som beskrevet i Italien på 2. klasse inkl. pladsbilletter 

2 overnatninger i Rom - min. 3 stjernet hotel

1 overnatning i Firenze - min. 3 stjernet hotel

2 overnatninger i Venedig - min. 3 stjernet hotel

2 overnatninger i Milano - min. 3 stjernet hotel

2 overnatninger i Torino - min. 3 stjernet hotel

9 dages morgenmad

BELLA ITALIA



Drømmer du om en helt specielt togrejse, eller vil du
gerne tilbringe flere dage i en bestemt by? Intet problem,
vi kan tilrettelægge og skræddersy alle vores rundrejser
så de passer netop dine ønsker og drømme. Kontakt os for
mere information om din næste drømme togrejse.
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Togrejser Europa tilbyder pakkerejse med tog rundt i Europa. Vælg
blandt Europas storbyer eller en rundrejse der tager dig gennem
noget af det bedste Europa har at byde på. Gå på opdagelse blandt
vores rundrejser til Schweiz, Italien, Tyskland og Frankrig. Eller
kontakt os for mere information om din næste togrejse i Europa.

Alle pakkerejser købt gennem Togrejser Europa er dækket af
rejsegarantifonden, hvilket gør at du kan føle dig tryg ved at handle
gennem os.

 

KONTAKT

 EMAIL TOG@JERESFERIE.DK           TELEFON +4532177344

SKRÆDDERSY DIN EGEN REJSE

MINDER FOR LIVET

Sammensæt din egen pakkerejse bestående af togbilletter
og hotel efter netop dine rejsebehov, og vælg mellem mere
en 143.000 hoteller i vores database. Book online nemt og
bekvemt på vores hjemmeside, og byg din egen togrejse.

BYG-SELV TOGREJSE

BOOK HER

mailto:tog@jeresferie.dk
mailto:tog@jeresferie.dk
tel:+4532177344
tel:+4532177344
https://togrejsereuropa.dk/
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