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TOUR DE
T Y S K L A N D



Oplev det bedste af Tyskland på en enestående togferie, der tager
jer gennem Frankfurt, Dresden, Berlin og Hamborg.

Rejsen i Tyskland med tog starter fra Danmark og tager jer gennem
det Germanske rige, hvor man skal opleve nogle af Tysklands mest
berømte byer. Start ud med en nem togrejse til Hamborg fra
Danmark, hvor der venter oplevelser for hele familien, inden turen
fortsætter med de berømte og effektive tyske ICE tog til Frankfurt
fyldt med historie og storbyliv. Herefter går togrejsen til Dresden,
med dens smukke historiske centrum for til sidst at slutte i berømte
Berlin.

Oplev tysk historie og kultur på helt tæt hold med denne specielle
togrejse der tager dig gennem Tyskland på en oplevelse du sent vil
glemme.

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

TOUR DE TYSKLAND

Togrejser
EUROPA

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. 

VÆLG SELV DIN UDREJSE TOGSTATION
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PROGRAM 

DAG 1
ANKOMST TIL TYSKLAND
Ankomst til  Hamborg med tog fra din valgte
afrejse station. Første overnatning i Hamborg.

DAG 2
PÅ EGEN HÅND I HAMBORG
Gå på opdagelse i spændende Hamborg, som byder kunst,
shopping, natur, kultur, historie og meget mere. Hamborg
er det nye Berlin, og egner sig til en skøn storbyferie for
par og familier. Hamborg er en by spækket med en masse
oplevelser, og byder også på en masse lækre
restauranter. Tag en tur rundt i kanalerne på rundfart,
oplev den zoologiske have, besøg en af de mange museer
der har til huse i Hamborg eller slå jer løs i Hamborgs
shopping og byliv. Overnatning i Hamborg.

DAG 3
MED ICE TIL FRANKFURT
Dagen starter ud med en tur med en togrejse fra Hamborg
til Frankfurt. Byen som er kendt for at være Tysklands
finansielle centrum, er præget af moderne skyskrabere
og historiske bygninger, samt et væld af verdenskendte
gallerier og museer, samt shopping og restauranter med
lokale specialiteter. Overnatning i Frankfurt. 
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DAG 4
PÅ EGEN HÅND I FRANKFURT
Efter morgenmaden står dagen på at udforske Frankfurt
på egen hånd. I en herlig forening af nyt og gammelt
byder Frankfurt på en masse spændende oplevelser. Gå
på shopping i Sachsenhausen området, med byens bedste
shopping. Hop på en af de mange cruise både på en solrig
dag og sejl ned af Main floden, og oplev Frankfurts flotte
skyline fra vandet, eller tag turen op til toppen af det 200
meter høje Main Tower, som har to offentlige
udsigtsplatforme. En tur til Frankfurt byder også på et
besøg i deres Zoologiske Have, perfekt til en tur for hele
familien. Overnatning i Frankfurt.

DAG 5
TUREN GÅR TIL DREDSEN
Togrejsen tager jer nu videre til smukke Dresden.
Dresden er en af det tidligere DDRs smukkeste byer, og
var kendt som Tysklands Firenze fyldt med
barokbygninger og berømte kunst kollektioner, før byen
blev sønderbombet af de allierede i slutningen af 2.
verdenskrig. Byen blev efterladt i ruiner, hvor meget af
byen har skulle genopbygges. Der er dog fortsat den helt
specielle “Dresder” stemning i byen, som oser af charme
og historie. Byen byder på en masse muligheder inden for
gastronomi, shopping, kulturelle seværdigheder for hele
familien.Overnatning i Dredsen.



DAG 7
PÅ EGEN HÅND I BERLIN
Dagen foregår på egen hånd i Berlin. Gå på opdagelse i
Berlins historie, eller udforsk nogle af de mange berømte
museer som byen ligger huse til. Start ved Berlins
ikoniske vartegn Brandenburg Tor, og mærk murens
historie ved Checkpoint Charlie. Besøg den berømte
Berlin Zoo som er et skønt sted at tilbringe en
eftermiddag med familien. Eller gå på opdagelse i
selveste Rittersport Museet, som er et helt hus fyldt med
chokolade, og huser også en chokolade café. Shopping
og gastronomi på højt niveau, fra donuts til michelin
stjerner, man finder alt i Berlin. Overnatning i Berlin.
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DAG 8
TUREN GÅR HJEM MED MINDER FOR LIVET
Dagen står på rundrejsen sidste togrejsens sidste
strækninger med tog fra Berling over Hamborg, for at
ende i Danmark på din valgte togstation.

DAG 6
MED TOG TIL BERLIN
Dagen byder på en togrejse fra Dredsen til Berlin. Nyd
turen ombord et af de effektive Tyske højhastighedstog
inden ankomst midt i centrum af trendy Berlin.
Overnatning i Berlin.
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BYERNE

Beliggende tæt ved den danske grænse, men fortsat

et besøg værd. Hamborg byder på kunst, shopping,

natur, kultur, historie og meget mere. Hamborg er det

nye Berlin, og egner sig til en skøn storbyferie for par

og familier. Den millionstore by har en spændende

havn og en masse flotte parker og interessante

museer. Nyd udsigt fra Elbphilharmonie, udforsk

Kunsthalle som er Tysklands største museum og

afslut dagen med lækre tyske specialiteter.

HAMBORG

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
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Dresden er en af Tysklands mindre turistede byer, fuld

af charme, historie og en masse interessante

oplevelser. Byen var kendt som Tysklands Firenze

fyldt med barokbygninger og berømte kunst

kollektioner, før byen blev sønderbombet af de

allierede i slutningen af 2. verdenskrig. Byen blev

efterladt i ruiner, hvor meget af byen har skulle

genopbygges. Der er dog fortsat den helt specielle

“Dresder” stemning i byen, som oser af charme og

historie.

DRESDEN

Tysklands største by og hovedstad, Berlin er en af

Europas mest besøgte storbyer og af god grund. I byen

venter der en masse oplevelser og ting man kan tage

sig til. Gå på opdagelse i Berlins historie og dens

betydning for Tyskland, eller udforsk nogle af de

mange berømte museer som byen ligger huse til. Byen

har efter murens fald og genforeningen af Tyskland,

udviklet sig til en af Europas metropoler og er et

besøg værd for alle som, elsker historie og storbyer.

BERLIN



TOUR DE TYSKLAND

Tog tur-retur
Dobbeltværelse 

fra pris pr. person

8.990 kr.

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:

Togrejser
EUROPA

Togrejse DK - Hamborg 2. klasse

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

2 overnatninger i Hamborg - min. 3-stjernet hotel

2 overnatninger i Frankfurt - min. 3-stjernet hotel

1 overnatninger i Dresden - min. 3-stjernet hotel

2 overnatninger i Berlin - min. 3-stjernet hotel

7 dages morgenmad

Togrejse Berlin - DK 2. klasse

TOUR DE TYSKLAND



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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