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MILANO  ST. MORITZ  ZERMATT
 

MILANO OG 
GLACIER EXPRESS



På denne unikke 5 dages togrejse oplever i smukke Milano og skal
ud og køre med to af verdens mest berømte toge Bernina Ekspress
og Glacier Ekspress fra St. Moritz til Zermatt.

På den godt 8 timers tur med Glacier Ekspressen kan man nyde den
storslåede landskab og flotte natur fra panorama-togvognene. Turen
sluttes af med en overnatning i Zermatt med udsigt til det flotte
bjerg Matterhorn.

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

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

MILANO OG GLACIER EXPRESS

Togrejser
EUROPA

Vælg selv om du vil rejse fra Københavns Lufthavn Kastrup eller fra
Billund Lufthavn direkte til Milano, altid inklusiv bagage. Kontakt os
for mere information og vejledning om din næste rundrejse med
Togrejser Europa. 

VÆLG SELV DIN UDREJSE LUFTHAVN



Dag på egen hånd i fashionable Milano. Udover at hygge
sig med de mange shopping-muligheder, så kan man også
vælge at besøge flere af byens sightseeing-tilbud. Der er
adskillige spændende museer, mens den store domkirke i
Milano også er et populært turistmål. Der arrangeres
flere rundture, hvor man kan få vist byen med guider, der
fortæller om Milano´s historie og man kan bl.a opleve
kunstværker som Leonardo da Vinci´s berømte Den sidste
nadver. Overnatning i Milano.
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PROGRAM 

DAG 1
ANKOMST TIL MILANO
Ankomst til Milano med fly. Overnatning i Milano.

PÅ EGEN HÅND I MILANO

DAG 3
MED BERNINA EXPRESS TIL ST. MORITZ
Turen går videre med tog fra Milano til bjergbyen St.
Moritz via Tirano. St. Moritz emmer af den særlige
schweiziske alpe-stemning og som var værtsby for de
olympiske vinterlege i 1928 og 1948. Udover vintersport
er St. Moritz kendt som populært kursted. Til dagligt bor
der kun ca. 5000 mennesker i byen og der er en rolig og
hyggelig stemning i byen. Om sommeren er der rig
mulighed for at kaste sig ud i mange forskellige
aktiviteter som f.eks. klippeklatring og bjergvandring,
ture på mountainbike og sejlsport i den smukke bjergsø.
Der er god chance for sol med 322 solskinsdage om året.
Overnatning i St. Moritz.

DAG 2
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DAG 4
MED GLACIER EXPRESS TIL ZERMATT
Afrejse med Glacier Expressen. Turen tager 8 time og
man passerer undervejs den mest storslåede natur og
ikke mindre end 291 broer og 91 tunneller og man
kommer igennem smukke bjergdale, floder, gletsjere,
små bjerglandsbyer og Oberalp-passet, som ligger i 2033
meters højde. Overnatning i Zermatt.

DAG 5
TUREN GÅR HJEM MED MINDER FOR LIVET
Afrejse i løbet af dagen med toget til Zürich. Derfra med 
 fly hjem med bagagen fyldt med exceptionelle minder fra
denne skønne rundrejse.
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ST. MORITZ

ZERMATT
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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

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



MILANO OG GLACIER EXPRESS

Fly tur-retur
Dobbeltværelse 

fra pris pr. person

13.990 kr.

TILLÆG

Enkelt værelse pr. nat 

Togrejser på 1 klasse

Frokost på Glacier Express

Excellence klasse (kræver togrejsen på 1.klasse)

Sygedomsafbestillingsforsikring

Europæiske Årsrejseforsikring

+250kr 3* / +300kr 4*

+1500kr

+400kr

+3200kr

+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 - Milano og retur fra Zürich inkl. bagage, vælg selv mellem
Billund eller Københavns Lufthavn

Alle togrejser som beskrevet på 2. klasse inkl. pladsbilletter 

2 overnatninger i Milano - 4 stjernet hotel

1 overnatning i St. Moritz - 3 stjernet hotel

1 overnatning i Zermatt - 3 stjernet hotel

4 dages morgenmad

Glacier Express og Bernina Express togrejse på 2. klasse inkl.
pladsbillet

MILANO OG GLACIER EXPRESS



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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