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PARIS   STRASBOURG   LYON   NICE 
 
 

GRAND TOUR
F R A N K R I G  



Denne unikke rundrejse tager dig på en magisk togrejse gennem
nogle af Frankrigs smukkeste byer. Rundrejsen starter ud i det
nordlige Frankrig, i byernes by Paris, med rig mulighed for at gå på
opdagelse i byen inden turen går videre til den magiske lille, storby
Strasbourg, som byder på en eventyrlig oplevelse. Herefter kommer
togrejsen gennem det flotte franske landskab til den centralt
beliggende UNESCO by, Lyon, en af Frankrigs mest attraktive byer
at bo i. Turen drager nu mod syd hvor togrejsen stiler mod
Sydfransk idyl i særklasse i Nice, for tilsidst at ende tilbage i Paris.

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

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

GRAND TOUR FRANKRIG

Togrejser
EUROPA

Vælg selv om du vil rejse fra Københavns Lufthavn Kastrup eller fra
Billund Lufthavn direkte til Paris, 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 FRANKRIG
Ankomst til Paris med fly fra din valgte lufthavn.
Første overnatning i Paris.

DAG 2
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 3
MED TGV TIL STRASBOURG
Dagen starter ud med en tur ombord et TGV tog fra Paris
til Strasbourg. Byen som er berømt for den smukke gamle
bydel er som at træde ind i et eventyr. Fyldt med smukke
middelalder bindingsværkshuse, kanaler, smukke kirker
og gastronomiske oplevelser i særklasse. Den franske by
er derudover også hjemsted for EU-parlamentet. 
 Overnatning i Strasbourg. 
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DAG 4
TUREN GÅR TIL LYON
Efter morgenmaden starter dagen ud med en togrejse fra
Strasbourg til Lyon. Oplev den Unesco fredede bydel,
med de gamle brostensbelagte gader, som blandt andet
også huser Europas største renæssance område. Eller lev
dig ind i fortidens romerrige med en skøn sommerkoncert
på byens kendte romerske amfiteater. Spis på ægte
lyonais-vis på nogle af byens skønne "Buchons Lyonnais"
restauranter med specialiteter fra byen, eller slå dig ned
på en af byens mange cool vinbarer som de lokale. 
 Overnatning i Lyon.

DAG 5
TOGREJSEN FORTSÆTTER TIL NICE
Turen fortsætter med en togrejse fra Lyon til Nice – Cote
d´Azurs perle. Nyd den første aften i den sydfranske idyl
ud til Middelhavet og spis på en af de mange hyggelige
fortovsrestauranter langs promenaden. Overnatning i
Nice.
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DAG 8
FLYREJSE HJEM
Dagen står på en flyrejse hjem med bagagen fyldt med
exceptionelle minder fra denne skønne franske rundrejse

DAG 6-7
PÅ EGEN HÅND I NICE
Dagen foregår på egen hånd i Nice. Berømt for de
fantastiske strande og smukke kystlinje ud til
middelhavet, og behagelige temperaturer året rundt
finder man ikke en mere afslappet dog sofistikeret
atmosfære som i byen Nice. Tag en bådtur til Monaco
eller en udflugt til filmbyen Cannes. Eller gå på opdagelse
blandt de mange seværdigheder byen byder på, blandt
andet det berømte Chagall museum, den overdådige
shopping, eller smag på den sydfranske stemning på
nogle af de mange lækre restauranter. Overnatning i Nice
inden turen går hjemover.
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BYERNE

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

Den charmerende franske by, beliggende i den

berømte Alsace region. Strasbourg skiller sig ud

blandt Frankrigs andre byer for dens smukke gamle

midtby, det er som at træde ind i et gammelt eventyr

med charmerende middelalderhuse og smukke

kanaler. Byen gemmer på mange oplevelser både

historiske, kulturelle og gastronomiske. Oplev det

verdensberømte julemarked om vinteren, eller besøg

nogle af de mange vinproducenter i området berømte

for deres riesling vine hele året rundt.

STRASBOURG
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Romerske ruiner, renæssancepaladser og moderne

skyskrabere blandet sammen i en skøn forenelighed,

er hvad der har landet Lyon på UNESCO’s

verdensarvliste. Det er svært at finde et sted at starte

i byen Lyon, som byder på så meget historie og kultur

at det næsten er umuligt at komme igennem det hele.

Kendt som Lysets hovedstad, byder byen på

gastronomiske oplevelser, smukke udsigter, gemte

passager, lokale markeder, cool vinbarer, gallerier og

meget mere. En særlig oplevelse i vente i byen Lyon.

LYON

Kendt som Nissa La Bella’ – Nice den Smukke blandt

de lokale, og er en af de mest populære ferie

destinationer på den franske riviera. Nice har meget

at tilbyde, elegante badestrande langs den berømte

strandpromenade Promenade Des Anglais, fantastiske

shoppinggade Avenue Jean Medicín samt den gamle

bydel med sine små stræder fyldt med restauranter,

gallerier, delikatessebutikker og meget mere. I Nice

finder man noget for enhver smag og lyst. I byen

finder man shopping og gastronomi på højt niveau.

NICE
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Fly tur-retur
Dobbeltværelse 

fra pris pr. person

16.990kr

TILLÆG

Enkelt værelse pr. nat 

Togrejser på 1 klasse

Sygedomsafbestillingsforsikring

Europæiske Årsrejseforsikring

+250kr 3* / +300kr 4*

+1500 kr

+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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Flyrejse DK - Paris, Nice - DK  inkl. bagage, vælg selv mellem Billund
eller Københavns Lufthavn

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

2 overnatninger i Paris - min. 3 stjernet hotel

1 overnatning i Strasbourg - min. 3 stjernet hotel

1 overnatning i Lyon - min. 3 stjernet hotel

3 overnatninger i Nice - min. 3 stjernet hotel 

7 dages morgenmad

GRAND TOUR FRANKRIG 



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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