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Oplev centraleuropa på en enestående togferie, der tager jer
gennem Frankfurt, Freiburg, Luzern, Interlaken, Montreux, Nice og
Paris.

Rejsen starter i Europas finanscentrum Frankfurt. Oplev det gamle
centrum, de mange skyskrabere eller Goethe huset før rejsen
fortsætte til en af Europas ældste købstader Freiburg. Fra Tyskland
til Schweiz, hvor man oplever smukke Luzern med sin berømte
træbro ‘Kapellbrücke’. Næste stop er det bedste af Schweiz -
Interlaken. Der er masser af seværdigheder og flotte
naturoplevelser i turist-populære Interlaken midt i Schweiz omringet
af Alperne. Sidste by i Schweiz man vil opleve er Montreux, Geneve
søens perle. I Frankrig kan man ser frem til den franske riviera -
Nice og byernes by - Paris.

Start din magiske rundrejse med en togrejse fra Danmark direkte til
Frankfurt, hvor første nat venter på hotel.

TYSKLAND, SCHWEIZ OG FRANKRIG

Togrejser
EUROPA

VÆLG SELV DIN UDREJSE TOGSTATION

Vælg selv hvor du vil rejse fra i landet, start din togrejse i ro og mag
hvor oplevelserne allerede starter så snart du stiger ombord toget.
Kontakt os for mere information og vejledning om din næste
rundrejse med Togrejser Europa. 
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PROGRAM 
DAG 1
ANKOMST TIL FRANKFURT
Ankomst til Frankfurt med tog fra din valgte
afrejse station. Første overnatning i Frankfurt.

DAG 2
PÅ EGEN HÅND I FRANKFURT
Tid på egen hånd. Frankfurt er udover sin store lufthavn,
et af Europas økonomiske hovedsæder. Oplev det gamle
centrum, de mange skyskrabere, rådhuset Römer, Goethe
huset, Staedel museet eller tag med på en hop on-Hop off
tur rundt i byen. Overnatning i Frankfurt.

DAG 3
MED TOG TIL FREIBURG
Togrejse til Freiburg. Den gamle købsstad har et rigt
handelsliv og mange smukke klassiske tyske
bygningsværker. Münsterplatz, katedralen og det
historiske ”Kaufhaus” i centrum er værd at besøge.
Overnatning i Freiburg.

DAG 4

Togrejse til Luzern. Luzern er omgivet af spetakulære
bjerge, men byen er nok bedst kendt for den berømte
træbro ‘Kapellbrücke’ (Kapel-broen) fra 1333 og danner
rammen om den uforglemmelige stemning, der præger
hele idylliske Luzern. Overnatning i Luzern.

MED TOG TIL LUZERN
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DAG 5

Tid på egen hånd i Luzern. Man kan tage på udflugt og
køre rundt om Luzern-søen, langs en snoet rute, der går
gennem flere tunneler undervejs. Overnatning i Luzern.

DAG 6
MED TOG TIL INTERLAKEN
Togrejse til Interlaken.
Der er masser af seværdigheder og flotte naturoplevelser
i turist-populære Interlaken midt i Schweiz omringet af
Alperne. Floden Aare løber igennem byen, mens søerne
Brienzersee og Thunersee er på hver deres side af
hyggelige Interlaken. Overnatning i Interlaken.

DAG 7
PÅ EGEN HÅND I INTERLAKEN
Tid på egen hånd i Interlaken. Overnatning i Interlaken.

DAG 8
MED TOG TIL MONTREUX
Togrejse til Montreux. Den smukke Alpeby Montreux er
beliggende ved den smukke Geneve sø og har knap
90.ooo 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.
Overnatning i Montreux.

PÅ EGEN HÅND I LUZERN



DAGE 10 - 11
DAGE STÅR PÅ EGEN HÅND I NICE
Tid på egen hånd. Overnatninger i Nice.
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DAG 14
TUREN GÅR HJEM MED MINDER FOR LIVET

DAG 9
TOGREJSE TIL NICE
Togrejse til Nice over Geneve. Den sydfranske by er mest
kendt for sin smukke riviera. Men byen har også
spændende museer, gode restauranter, Colline de
Chateau med udsigt udover byen og bugten. Nice er
noget helt særligt. Overnatning i Nice.

DAG 13
PÅ EGEN HÅND I PARIS
Tid på egen hånd. Overnatning i Paris.

DAG 12
TOGREJSE TIL PARIS
Togrejse til Paris med TGV. 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.

Dagen står på en flyrejse hjem med bagagen fyldt med
exceptionelle minder fra denne skønne franske rundrejse.
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BYERNE

Den gamle købsstad har et rigt handelsliv og mange

smukke klassiske tyske bygningsværker.

Münsterplatz, katedralen og det historiske ”Kaufhaus”

i centrum er værd at besøge.

FREIBURG
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Frankfurt – Europas finansielle metropol, er betragtet

som en global by, og et vigtigt centrum for kulturelle-

og turistattraktioner. Byen som altid er lidt forud for

deres tid, er præget af moderne skyskrabere og

historiske bygninger. Den gamle by i Frankfurt var

indtil 2. verdenskrig den største intakte middelalderby

i Tyskland, men blev næsten fuldstændig ødelagt på

grund af bombardementer under krigen. Byen rejste

sig og blev til den by vi kender i dag, fyldt med

historie og modernitet.

FRANKFURT

BYERNE



Togrejser
EUROPA

Der er masser af seværdigheder og flotte

naturoplevelser i turist-populære Interlaken midt i

Schweiz omringet af Alperne. Floden Aare løber

igennem byen, mens søerne Brienzersee og Thunersee

er på hver deres side af hyggelige Interlaken.

Interlaken byder på historiske slotte og byens

Augustiner-kloster, der blev bygget i 1130 er også et

stort trækplaster. Men det er den idylliske udsigt over

søerne og bjergene, der er Interlakens store

seværdighed. Med den helt unikke placering byder

Interlaken også på adskillige forskellige vandre-ruter

med udsigtsplatforme langs stierne, hvor man kan

nyde den fantastiske udsigt eller gå på opdagelse i

området særlige huler, grotter og borgruiner.

INTERLAKEN

Luzern er omgivet af spetakulære bjerge, men byen er

nok bedst kendt for den berømte træbro

‘Kapellbrücke’ (Kapel-broen) fra 1333 og danner

rammen om den uforglemmelige stemning, der præger

hele idylliske Luzern. Det er muligt at tage op på

Pilatus-bjerget (2120m højde) med tandhjulsbanen

Pilatusbahn, der er verdens stejleste jernbane eller

man kan tage turen op med svævebanen fra Kriens.

I centrum af Luzern kan man se det 6 meter lange

relief, Löwendenkmal, der er tegnet af den danske

billedhugger Bertel Thorvaldsen. Relieffet er hugget

ind i en klippevæg ved parken Löwenplatz.

LUZERN



Den smukke Alpeby Montreux er beliggende ved den

smukke Geneve sø og har knap 90.ooo 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.

Fra Montreux kan man tage med chokoladetoget, tage

på vandreture, besøge en vingård og smage på

fortræffelighederne eller tage med Golden Pass toget.

MONTREUX
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Den sydfranske by er mest kendt for sin smukke

riviera. Men byen har også spændende museer, gode

restauranter, Colline de Chateau med udsigt udover

byen og bugten. Nice er noget helt særligt.

NICE
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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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I delt dobbeltværelse

fra pris pr. person

19.990kr

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:

Togrejse fra Danmark til Frankfurt, 2. klasse

Alle togrejser som beskrevet på 2. klasse inkl. pladsbilletter 

2 overnatninger i Frankfurt - 4 stjernet hotel

1 overnatning i Freiburg - 3 stjernet hotel

2 overnatninger i Luzern - 3 stjernet hotel

2 overnatninger i Interlaken - 4 stjernet hotel

1 overnatning i Montreux - 4 stjernet hotel

3 overnatninger i Nice - 4 stjernet hotel

2 overnatninger i Paris - 3 stjernet hotel

13 dages morgenmad

Flyrejse fra Paris til Danmark inkl. baggage
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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.

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.

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

BYG-SELV TOGREJSE

BOOK HER

mailto:tog@jeresferie.dk
mailto:tog@jeresferie.dk
tel:+4532177344
tel:+4532177344
https://togrejsereuropa.dk/
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