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Togrejser
EUROPA

 

ROM   MILANO  ZERMATT 
   GENEVE   PARIS 

 

 GENNEM ALPERNE
ROM TIL PARIS 



I denne unikke rejsepakke giver vi chancen for at udforske store
dele af både Frankrig, Schweiz og Italien. Oplev panorama toget
Bernina Ekspress.
Turen starter i Rom, den Italienske hovedstad og en af Europas
mest besøgte byer. Derfra med tog til hjemsted for mange af Italiens
modefirmaer og kendte designere, Milano. Fra Italien fortsætte
turen til Schweiz, hvor smukke Zermatt og Geneve byer vente at
blive udforsket. Turen ende i byernes by, Paris. Den perfekte
afslutning på en togferie. 

Oplev magien og kultur af 3 lander på helt tæt hold med denne
unikke togrejse du sent vil glemme.

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

ROM TIL PARIS GENNEM ALPERNE

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



Togrejser
EUROPA

PROGRAM 

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

DAG 2
PÅ EGEN HÅND I ROM
Tid på egen hånd i Rom. Den Italienske hovedstad huser
bla. Vatikanet og er en af Europas mest besøgte byer.
Besøg Colloseum, Pantheon, Trevi fontænen, de spanske
trapper eller nyd en god middag på en af byens mange
gode restauranter. Overnatning i Rom.

DAG 3
TOGREJSE TIL MILANO
Fra Rom med tog til Milano. Den norditalienske hovedstad
er hjemsted for mange af Italiens modefirmaer og kendte
designere. Se Il Duomo, se Leonardo Da Vincis berømte
maleri ”Den sidste nadver”, fæstningsværket Castello
Sforzesco eller tag i byens berømte Operahus.
Overnatning i Milano.
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DAG 4
TUREN GÅR TIL ZERMATT
Togrejse til Zermatt med Bernina Ekspress over Tirano.
Med verdens smukkeste bjerg Matterhorn som baggrund
er Zermatt et yndet turistmål for naturelskere og
livsnydere, der søger unikke oplevelser og en storslået
udsigt over området. Zermatt ligger i 1.620 meters højde,
men er der er omgivet af ikke mindre end 20 bjergtinder i
over 4000meter højde.  Overnatning i Zermatt.

DAG 5
PÅ EGEN HÅND I ZERMATT
Dagen tilbringes på egen hånd i Zermatt. Man kan komme
op til højderyggen Gornergrat med tandhjulsbane fra
Zermatt, der har en stigning på 1500m. Overnatning i
Zermatt.

DAG 6
TOGREJSE TIL GENEVE
Dagen starter ud med en tur ombord et tog fra Zermatt til
Geneve. Smukt beliggende ud til Geneve søen, byder
byen på masser af oplevelser. Besøg Temple Saint Pierre,
den engelske have og spis frokost på Place du Bourg-de-
four. Det er også i Geneve man finder FN bygningen.
Overnatning i Geneve.
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DAG 7
TUREN GÅR TIL PARIS
Dagen byder på en togrejse med TGV tog til Paris.
Byernes by Paris byder på storbyferie og historie i
verdensklasse. Montematre, Eiffel tårnet, Champ Elysee
og mange hyggelige smukke fortovscafeer. Paris er den
perfekte start eller afslutning på en togferie. Overnatning
i Paris.

DAG 8
PÅ EGEN HÅND I PARIS
Gå på opdagelse i byernes by Paris, som byder på et væld
af oplevelser og seværdigheder. Besøg Eiffeltårnet,
udforsk Champs-Elysees, besøg Mona Lisa på Louvre eller
opdag en af de mange andre fantastiske
arrondissementer i Paris, som alle har deres egen charme
og oplevelser i vente. Overnatning i Paris.

DAG 10
TUREN GÅR HJEM MED MINDER FOR LIVET
Dagen står på en flyrejse hjem med bagagen fyldt med
exceptionelle minder fra denne skønne franske rundrejse.



MILANO
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RUTEN
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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
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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
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Med verdens smukkeste bjerg Matterhorn som baggrund

er Zermatt et yndet turistmål for naturelskere og

livsnydere, der søger unikke oplevelser og en storslået

udsigt over området. Zermatt ligger i 1.620 meters

højde, men er der er omgivet af ikke mindre end 20

bjergtinder i over 4000meter højde. Der er en helt unik

stemning og ro i den bilfrie Zermatt, hvor al kørsel

primært foregår med hestevogn.

ZERMATT

Smukt beliggende ud til Geneve søen, byder byen på

masser af oplevelser. Besøg Temple Saint Pierre, den

engelske have og spis frokost på Place du Bourg-de-

four. Det er også i Geneve man finder FN bygningen.

GENEVE
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Byernes by, kærlighedens by, kært barn har mange

navne. En af de smukkeste byer i verden, Paris, er den

ultimative storby ferie oplevelse. Eiffeltårnet,

triumfbuen, Louvre, Notre Dame… overalt i Paris

bugner det af historie og seværdigheder i særklasse.

Byen er kendt for både shopping og gastronomi i

verdensklasse. Gå på opdagelse i de mange

modebutikker og slå jer ned ved en af de utallige

udendørsserveringer, og nyd et glas vin eller en café

au lait imens Pariser livet strømmer forbi jer.

PARIS
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Fly tur-retur
Dobbeltværelse 

fra pris pr. person

15.990kr

TILLÆG

Enkelt værelse pr. nat 

Togrejser på 1 klasse

Sygedomsafbestillingsforsikring

Europæiske Årsrejseforsikring

+250kr 3* / +300kr 4*

+1500kr

+7% af rejsens pris

+400kr

Togrejser
EUROPA

PRISER
FRA PRISER PR. PERSON



ALLE PRISER ER FRA PRISER PR. PERSON OG
INKLUDERER:

Togrejser
EUROPA

Flyrejse DK - Rom og retur fra Paris inkl. bagage, vælg selv mellem
Billund eller Københavns Lufthavn

Pladsbilletter på Bernina Ekspress mellem Tirano og Zermatt

Alle togrejser som beskrevet på 2. klasse inkl. pladsbilletter 

2 overnatninger i Rom - min. 3 stjernet hotel

1 overnatning i Milano - min. 3 stjernet hotel

2 overnatninger i Zermatt - min. 3 stjernet hotel

1 overnatning i Geneve - min. 3 stjernet hotel 

2 overnatninger i Paris - min. 3 stjernet hotel

8 dages morgenmad

ROM TIL PARIS GENNEM ALPERNE



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.

Togrejser
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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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