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Oplev centraleuropa på en enestående togferie, der tager jer
gennem Frankfurt, Zürich, München og Wien.
 
Oplev historie og kultur af 3 lander på helt tæt hold med denne
specielle togrejse der tager dig gennem Tyskland, Schweiz og
Østrig på en oplevelse du sent vil glemme.

Start din magiske rundrejse med en togrejse fra Danmark til
Frankfurt, hvor første nat venter på hotel.

ALPERNES PERLER

Togrejser
EUROPA

VÆLG SELV DIN UDREJSE TOGSTATION

Vælg selv hvor du vil rejse fra i landet, start din togrejse i ro og mag
hvor oplevelserne allerede starter så snart du stiger ombord toget.
Kontakt os for mere information og vejledning om din næste
rundrejse med Togrejser Europa. 



Togrejser
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PROGRAM 
DAG 1
ANKOMST TIL FRANKFURT

DAG 3
MED TOG TIL ZÜRICH
Togrejse til Zürich. Den Schweiziske hovedstad er en
sand perle. Den smukke Zürich flod som løber gennem
byen, indbyder til en sejltur. Gå gennem den gamle bydel,
mens man nyder de mange fortovscafeer og restauranter.
Besøg Fraumünster, Lindenhof eller rådhuset.
Overnatning i Zürich.

DAG 4
PÅ EGEN HÅND I ZÜRICH
Tid på egen hånd. Overnatning i Zürich.

Ankomst til Frankfurt med tog fra din valgte
afrejse station. Første overnatning i Frankfurt.

DAG 2
PÅ EGEN HÅND I FRANKFURT
Tid på egen hånd. Frankfurt er udover sin store lufthavn,
et af Europas økonomiske hovedsæder. Oplev det gamle
centrum, de mange skyskrabere, rådhuset Römer, Goethe
huset, Staedel museet eller tag med på en hop on-Hop off
tur rundt i byen. Overnatning i Frankfurt.
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DAG 5
TUREN GÅR TIL MÜNCHEN
Togrejse til München. Den sydtyske hovedstad i delstaten
Bayern. Udover Tysklands mest succesrige fodboldhold
og det olympiske stadion, byder byen på Marienplatz,
Frauenkirche, Asam kirken, Peters kirken og
Nymphenburg slottet. Overnatning i München.

DAG 7
MED TOG TIL WIEN
Togrejse til Wien. Den østrigske hovedstad har i
århundreder været hovedstad for mange af Europas mest
magtfulde kejsere og riger. Byen summer af kultur og
seværdigheder og der er altid noget at tage sig til.
Overnatning i Wien.

DAG 6
PÅ EGEN HÅND I MÜNCHEN
Tid på egen hånd i München. Overnatning i München.

DAG 8
PÅ EGEN HÅND I WIEN
Tid på egen hånd. Overnatning i Wien.

DAG 9
TUREN GÅR HJEM MED MINDER FOR LIVET
Dagen står på en flyrejse hjem med bagagen fyldt med
exceptionelle minder fra denne skønne franske rundrejse.



ALPERNES PERLER

RUTEN

Togrejser
EUROPA

MÜNCHEN

FRANKFURT

ZÜRICH

WIEN



Togrejser
EUROPA

BYERNE

Togrejser
EUROPA

Frankfurt – Europas finansielle metropol, er betragtet

som en global by, og et vigtigt centrum for kulturelle-

og turistattraktioner. Byen som altid er lidt forud for

deres tid, er præget af moderne skyskrabere og

historiske bygninger. Den gamle by i Frankfurt var

indtil 2. verdenskrig den største intakte middelalderby

i Tyskland, men blev næsten fuldstændig ødelagt på

grund af bombardementer under krigen. Byen rejste

sig og blev til den by vi kender i dag, fyldt med

historie og modernitet.

FRANKFURT

Den største by i Schweiz er en sand perle. Den

smukke Limmat flod som løber igennem byen og ud i

Zurich sø som indbyder til en sejltur rundt i det klare

vand. Kendt som en af verdens største finansielle

byer, og som europas dyreste by at bo i, men har så

meget andet at byde på. Spadser fra hovedbanen

gennem den kendte shoppinggade, Bahnhofstrasse

med nogle af verdens mest eksklusive butikker. Og gå

derefter på opdagelse gennem den historiske gamle

bydel, med små snoede, brostensbelagte gade, alt

imens man nyder de mange fortovscafeer og

restauranter byen har at byde på.

ZÜRICH



Den sydtyske hovedstad i delstaten Bayern. Udover

Tysklands mest succesrige fodboldhold og det

olympiske stadion, byder byen på Marienplatz,

Frauenkirche, Asam kirken, Peters kirken og

Nymphenburg slottet.

MÜNCHEN
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Den østrigske hovedstad har i århundreder været

hovedstad for mange af Europas mest magtfulde

kejsere og riger. Byen summer af kultur og

seværdigheder og der er altid noget at tage sig til.

WIEN
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I delt dobbeltværelse

fra pris pr. person

12.990kr

TILLÆG

Enkelt værelse pr. nat 

Togrejser på 1 klasse

Sygedomsafbestillingsforsikring

Europæiske Årsrejseforsikring

+250kr 3* / +300kr 4*

+1500kr

+7% af rejsens pris

+400kr
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PRISER
FRA PRISER PR. PERSON



ALLE PRISER ER FRA PRISER PR. PERSON OG
INKLUDERER:
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Togrejse Danmark - Frankfurt, 2. klasse

Alle togrejser som beskrevet på 2. klasse inkl. pladsbilletter 

2 overnatninger i Frankfurt - min. 3-stjernet hotel

2 overnatninger i Zürich - min. 3-stjernet hotel

2 overnatninger i München - min. 3-stjernet hotel

2 overnatninger i Wien - min. 3-stjernet hotel

8 dages morgenmad

Flyrejse fra Wien til Danmark inkl. baggage
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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.

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.
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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

BYG-SELV TOGREJSE

BOOK HER

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