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På denne idylliske rundrejse skal I på en malerisk rute gennem
central Schweiz fra Luzern søen til Genevesøen med de berømte
Golden Pass tog på 1. klasse. Ruten tager jer fra Luzern over
Interlaken og videre til Montreux, og er som modsætning til nogle af
de andre berømte togrejser ikke en direkte togrute. Turen foregår 
 på tre forskellige jernbanelinjer, som alle tilbyder storslåede
oplevelser af den Schweiziske natur og exceptionel Schweizisk
bjergidyl. Oplev 8 søer, 6 forskellige kantoner, 3 pas, vinmark
terrasser, og to ud af de tre sprog regioner der er i Schweiz. 

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.  

GOLDEN PASS
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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 smukke middelalderby Luzern, som med sin
beliggenhed ud til Vierstättersee med alperne i
baggrunden er en af de byer man skal opleve i Schweiz.
Første Overnatning i Luzern på hotel.

DAG 3
BRÜNING EXPRESS TIL INTERLAKEN
Første del af Golden Pass ruten foregår ombord Luzern -
Interlaken Express, også kendt som Brüning Express.
Turen bringer jer forbi flere smukke søer inden det
bestiger Brüning passet i 1008 m højde, og videre ned
over byen Meiringen og gennem Hasli dalen. Herefter
rammer ruten den smukke Brienzersee - Breinz søen, med
sit iskolde, turkisblå vand der udspringer fra smeltende
gletschere i bjergene, er det forståeligt at den er på
toplisten over de smukkeste søer i Schweiz. Overnatning
i Interlaken på hotel.

DAG 2
PÅ EGEN HÅND I LUZERN
Dagen tilbringes på egen hånd i smukke Luzern, som
byder på spændende gåture langs søpromenaden og i den
gamle by. Oplev den berømte træbro Kapellbrücke fra
1333 og spis frokost ved en af restauranterne langs
floden. Midt i centrum finder man det 6 meter lange
relief, Löwendenkmal, der er tegnet af den kendte danske
billedhugger Bertel Thorvaldsen. Overnatning på hotel i
Luzern inden turen går videre til Interlaken.
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DAG 4
PÅ EGEN HÅND I INTERLAKEN
Dagen tilbringes på egen hånd i den populære by
Interlaken. Med sin placering langs Aare og søerne Brienz
og Thun, samt omkranset af bjergene er byen det idelles
start sted til naturoplevelser i særklasse. Tag på en
endagstur op til toppen af Europa, Jungfraujoch, eller
oplev Blausee - Den Blå sø der med sit exceptionelle
klare blå vand er et yndet sted for naturelskere og
fotografer. Eller gå på opdagelse i Interlaken, og nyd
roen der hersker i denne skønne by. Overnatning i
Interlaken på hotel. 

DAG 5
GOLDEN PASS TIL MONTREUX
Dagen bringer jer på Golden Pass ruten mellem
Interlaken og Montreux, med det nye Golden Pass
Panorama Ekspress tog. Første del af turen starter ud
langs floden Aare og  videre langs Thunersee - Thun søen
med udsigt til Mount Niesen, kendt for dets
pyramideformede top, og Spiez's skønne vinmarker.
Ruten fortsætter gennem bjergene ved Simmen dalen
med idylliske landhuse og de kendte Simmenthal køer der
græsser frem til Zweisimmen. Fra Zweisimmen når ruten
op på sit højeste punkt i Saanenmoöser, 1279 m og
gennem den elegante bjergby Gstaad. Ruten går nu fra
den tysktalende region over til den fransktalende over
byen Les Avants hvorfra toget påbegynder den stejle
nedstigning mod Montreux med en spektakulær udsigt
over Genevesøen - en af rutens største highlights.
Ankomst  til den elegante by på Genevesøens kyst.
Overnatning på hotel i Montreux. 
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DAG 6
TUREN GÅR HJEM MED MINDER FOR LIVET
Start dagen med turens sidste morgenmad på hotellet
inden turen går hjem til Danmark med bagagen fyldt med
minder for livet. 
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Byen ud til Viervaldstättersee også kendt som Luzern-

søen, omkranset af spektakulære bjerge, ligger

centralt i den tysktalende del af Schweiz. Kendt for

sin berømte træbro Kapellbrücke fra 1333, det mest

fotograferet sted i hele byen, indbyder denne

Schweiziske by til fantastiske gåture og oplevelser.

Med Luzerns gamle bydel lige ud til søen, og udsigt til

snetoppede alper, dannes der rammen om den

uforglemmelige stemning, der præger hele idylliske

Luzern.

LUZERN

BYERNE
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Med sin placering midt i Schweiz, er det en fantastisk

by med masser af seværdigheder og flotte

naturoplevelser. Den turist-populære Interlaken som

er omringet af Alperne, giver dig rig mulighed for at

opleve alt det bedste som central Schweiz har at byde

på. Den berømte flod Aare der springer ud fra alperne

løber med sine 291 km gennem byen, gennem søerne

Brienzersee og Thunersee, som ligger på hver side af

Interlaken. Byen har meget at tilbyde hvis man vil

have naturskønne oplevelser med hjem i bagagen

INTERLAKEN

Den smukke Alpeby Montreux er beliggende ved den

smukke Geneve sø og har knap 90.000 indbyggere.

Byen er i sig selv en kæmpe oplevelse, med dens

maleriske beliggenhed omkranset af søer og

bjergtoppe.

Montreux har mange seværdigher som slottet, kirken,

Freddie Mercury statuen, vingårde, Charlie Chaplins

gravsted og de hyggelige små gader.

MONTREUX



GOLDEN PASS

Goldenpass ruten er ikke en direkte togtur, men derimod en malerisk rejse fra

Luzern til Montreux, med stop i Interlaken og Zweisimmen. Den består af 3

jernbaneruter; Luzern til Interlaken Ost; Interlaken Ost til Zweisimmen;

Zweisimmen til Montreux. Alle ruterne køres med Panoramavogne, så man har en

god udsigt til de fantastiske landskaber man passerer.

GOLDEN PASS

Første del af Golden Pass ruten foregår ombord Luzern - Interlaken Express, også

kendt som Brüning Express. Turen bringer jer forbi flere smukke søer inden det

bestiger Brüning passet i 1008 m højde, og videre ned over byen Meiringen og

gennem Hasli dalen. Herefter rammer ruten den smukke Brienzersee - 

Breinz søen, med sit iskolde, turkisblå vand.

LUZERN - INTERLAKEN EXPRESS
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Anden del af Golden Pass ruten foregår ombord BLS Regioexpress, og starter ud

langs floden Aare og videre langs Thunersee - Thun søen med udsigt til Mount

Niesen, kendt for dets pyramideformede top, og Spiez's skønne vinmarker. Ruten

fortsætter gennem bjergene ved Simmen dalen med idylliske landhuse og de

kendte Simmenthal køer der græsser frem til Zweisimmen. 

BLS REGIOEXPRESS

Tredje del af ruten foregår enten ombord Golden Pass's moderne panorama tog

eller deres historiske togvogne "Belle Epoque" der emmer af historisk luksus og

elegance. Ruten når op på sit højeste punkt i Saanenmoöser, 1279 m og gennem

den elegante bjergby Gstaad. Ruten går derefter over byen Les Avants hvorfra

toget påbegynder den stejle nedstigning mod Montreux med en 

spektakulær udsigt over Genevesøen - en af rutens største highlights.  

MOB GOLDEN PASS  
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GOLDEN PASS

Rail
(Tog tur-retur DK-CH)

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

Kombi 
(Udrejse tog - hjemrejse fly)

 
HOTEL

15.990kr

16.990kr

17.990kr

 
HOTEL

17.990kr

18.990kr

19.990kr

TILLÆG - pr. person

Enkelt værelse pr. nat 

Togrejser på 1 klasse

Sygedomsafbestillingsforsikring

Gouda årsrejseforsikring

+250kr 3* / +300kr 4*

+1500kr

+7% af rejsens pris

+400kr

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

RAIL:

Togrejse 2. klasse fra Zürich/Basel – Luzern
Togrejse 2. klasse fra Montreux – Zürich/Basel
Togrejse 2. klasse på Golden Pass toget Luzern – Interlaken Express
Togrejse 2. klasse på Golden Pass toget Interlaken – Zweisimmen
Togrejse 2. klasse på Golden Pass toget Zweisimmen – Montreux
2 overnatninger i Interlaken 
2 overnatninger i Luzern 
1 overnatning i Montreux 
5 dages morgenmad
25% rabat på tilkøbsudflugter

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
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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.
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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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