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En af verdens smukkeste togrejser finder man på ruten mellem bjerg
resort byerne Zermatt og St. Moritz i Schweiz. Den verdensberømte
Glacier Express tager dig på en 8 timers eventyrlig tur gennem et
betagende landskab, der med garanti giver en et minde for livet.
 
Glacier Express’ slogan - Window to the Swiss Alps - er bogstaveligt
talt det man får når man tager på denne fantastiske tur, et
panoramavindue med direkte udsyn til de schweiziske Alper. Læn
dig tilbage i det komfortable sæde og indtag den storslåede natur
som turen byder på undervejs.

Start din magiske rundrejse med en togrejse fra Danmark, hvor
oplevelserne starter så snart du stiger ombord toget. Læn dig
tilbage og nyd komforten i mens den europæiske natur suser forbi
dit vindue. Eller gør brug af vores Fly'n'Rail koncept, hvor vi flyver
dig til din rundrejse destination, hvorefter turen går videre med tog.

GLACIER EXPRESS

Togrejser
EUROPA

Vælg selv om du vil rejse med tog eller fly til din rundrejse
destination, eller en kombination af begge. Mulighederne er mange
så rejsen kommer til at passe netop dine ønsker. Rejs tur-retur med
tog eller fly inkl. bagage, eller kombiner for eksempel togrejsen ud
med en flyrejse hjem, eller omvendt. Kontakt os for mere
information og vejledning om din næste rundrejse med Togrejser
Europa. 

VÆLG SELV DIN UDREJSE/HJEMREJSE TRANSPORT
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PROGRAM 

DAG 1
ANKOMST TIL SCHWEIZ
Efter ankomst til alpelandet, starter rundrejsen med en
togtur til den skønne resort by i bjergene, Zermatt.
Overnatning i Zermatt på hotel. 

DAG 2
GLACIER EXPRESS
Tid til en af turens absolutte højdepunkter på denne
fantastiske rejse, hvor I skal køre med Glacier Express,
der er en af verdens mest berømte jernbaner. Turen varer
ca. 8 timer og bringer jer over 291 broer, 91 tunneller og
op over Oberalp-passet, som ligger i 2033 meters højde
og videre til charmerende og skønne St. Moritz. Læn jer
tilbage og nyd en tilkøbt frokost menu ombord toget i
mens det fantastiske landskab glider forbi jer hele vejen
til St. Moritz. Overnatning i St. Moritz. 

DAG 3
TUREN GÅR HJEM MED MINDER FOR LIVET
Udforsk St. Moritz på egen hånd inden turen går hjem til
Danmark med bagagen fyldt med minder for livet. 
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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. Oplev

den helt særlige stemning og ro i bilfrie Zermatt. Byen

byder på en masse gode restauranter, shopping og et

livligt aprés-ski liv. Fra byen kan man tage med den

berømte Gornergrat-bane, som er verdens første

elektriske tandhjuls jernbane, og opleve en af verdens

smukkeste udsigter udover alperne.

ZERMATT

Det er en ganske unik oplevelse at gå rundt i den

stilsikre bjergby St. Moritz i Engadin dalen, der emmer

af en særlig glamourøs Alpestemning. Bjerg resortet

var desuden værtsby for de olympiske vinterlege i

1928 og 1948, men udover vintersport er St. Moritz

også kendt som populært kursted. Med hele 350 km

piste er St. Moritz et populært skisportssted, og om

sommeren kan du tage gondoler og kabelbaner op til

uforglemmelige oplevelser i bjergene, som gletcher

vandring eller exceptionelle udsigter udover dalen.

ST. MORITZ

BYERNE



Togrejser
EUROPA

Window to the Swiss Alps - Glacier Express' slogan er bogstavelig talt det man får

når man tager på denne fantastiske tur, et panoramavindue med direkte udsyn til

de schweiziske Alper. Nok et af verdens mest berømte toge – med et kælenavn

som verdens langsomste eksprestog, bringer toget en mellem de berømte bjerg

resorts Zermatt og St. Moritz og undervejs kan man i panorama vognene på toget

nyde de storslåede landskaber og natur som glider forbi en alt i mens man nyder

frokost menu serveret direkte ved ens sæde. Man passerer undervejs 91 tunneller,

291 broer og toget bringer en op over Oberalp passet i 2033 meters højde. De

specielle panorama vinduer tilbyder passagererne den bedste udsigt hvad end man

er på første eller anden klasse.

 

Glacier Express toget har tre forskellige klasser at vælge imellem, der hver især

byder på forskellige serviceniveauer: 2. klasse, 1. klasse og den nye Excellence

Class. Gældende for dem alle er at servicen altid er i top. Vi anbefaler at

forudbestille deres 3 retters frokost menu, så du ikke skal tænke på andet end at

læne dig tilbage og nyde udsigten.

GLACIER EXPRESS

OPLEVELSEN
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GLACIER EXPRESS

Rail
(Tog tur-retur DK-CH)

Fly'n'Rail 
(Flyrejse tur-retur DK-CH)

Kombi 
(Udrejse tog - hjemrejse fly)

 
HOTEL

7990kr

8990kr

9990kr

 
HOTEL

8990kr

9990kr

10.990kr

TILLÆG - pr. person

Enkelt værelse pr. nat 

Togrejser på 1 klasse

Frokost menu Glacier Express

Sygedomsafbestillingsforsikring

Gouda årsrejseforsikring

+250kr 3* / +300kr 4*

+1500kr

+400kr

+7% af rejsens pris

+400kr

Togrejser
EUROPA

PRISER
FRA PRISER PR. PERSON
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ALLE PRISER ER FRA PRISER PR. PERSON OG
INKLUDERER:

RAIL:

Alle togrejser som beskrevet i Schweiz 2. klasse 
1 overnatning i Zermatt 
1 overnatning i St. Moritz 
2 dages morgenmad
Glacier Express togrejse på 2. klasse inkl. pladsbillet

FLY'N'RAIL:

Flyrejse tur-retur fra CPH Københavns Lufthavn  til Zürich Flughafen inkl. bagage

KOMBI:

Togrejse fra DK - Schweiz oneway inkl. pladsbilletter samt sovekupe ombord nattog

Flyrejse fra Zürich Flughafen til CPH Københavns Lufthavn inkl. bagage

Togrejse fra DK til Schweiz tur-retur inkl. pladsbilletter samt sovekupe ombord nattog

FØLGENDE ER OGSÅ INKLUDERET I:



FRA KØBENHAVN
15.54 timer

TOGFORBINDELSER

KØBENHAVN H   
15.26 - 20.02

HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
20.50 - 07.20 (+1) 

BASEL SBB

FRA ODENSE
14.31 timer

TOGFORBINDELSER

ODENSE 
16.49 - 20.02

HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
20.50 - 07.20 (+1) 

BASEL SBB

FRA ÅRHUS
16.22 timer

TOGFORBINDELSER

ÅRHUS  
14.58 - 16.26
KOLDING ST

KOLDING ST
17.18 - 20.02

HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
20.50 - 07.20 (+1)

BASEL SBB

KØBENHAVN

HAMBORG

ÅRHUS

ODENSE

BASEL

KØREPLANEN ER VEJLEDENDE, DER TAGES FORBEHOLD FOR
ÆNDREDE TIDER OG AFGANGE

zzz

TOGREJSE 
Danmark - Schweiz (baseret på nattog) 
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TIL KØBENHAVN
16.23 timer

TOGFORBINDELSER

BASEL SBB  
21.13 - 07.54 (+1) 

HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
08.56 - 13.36

KØBENHAVN H

TIL ODENSE
15.06 timer

TOGFORBINDELSER

BASEL SBB 
21.13 - 07.54 (+1)
HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
08.56 - 12.19

ODENSE

TIL ÅRHUS
16.49 timer

TOGFORBINDELSER

BASEL SBB 
21.13 - 07.54 (+1)
HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
08.56 - 11.40
KOLDING ST

KOLDING ST
12.31 - 14.02

ÅARHUS

KØREPLANEN ER VEJLEDENDE, DER TAGES FORBEHOLD FOR
ÆNDREDE TIDER OG AFGANGE

Schweiz - Danmark (baseret på nattog)

FLY'N'RAIL

Har du ikke så mange dage at
gøre godt med, men vil gerne
nå at opleve så meget som
muligt? Så er vores Fly'n'Rail
koncept måske noget for dig. 

Vi flyver dig til din valgte
rundrejse destination, hvorefter
rundrejsen fortsætter rundt med
tog. Til sidst flyver vi dig hjem
med bagagen fyldt med minder
for livet.

FLY'N'RAIL

Togrejser
EUROPA

EKSEMPEL



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
EUROPA

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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