
MINDER FOR LIVET

Togrejser
EUROPA

PRAG
TOGREJSEN 
GÅR TIL



Et væld af oplevelser og minder for livet i vente med en togrejse til Prag,
som er hele året rundt en af Europas mest interessante storbyer at besøge.
Den tjekkiske hovedstad i Centraleuropa byder, på uendelige oplevelser og
har en skønhed, som få byer i verden kan prale med. Kendt for dens farverige
barokbygninger, gotiske kirker og gamle by, indbyder Prag til oplevelser for
alle.

Fra det største oldtids slot i verden Prags borg, byens vidunderlige
astronomiske ur, den smukke Sankt Vitus-katedral til Nationalteatret, som
står som et kulturelt symbol for byen, er der nok at se og opleve i den
tjekkiske hovedstad. At gå på opdagelse på Prags borg som er på UNESCOS
verdensarvsliste, er noget helt for sig selv. Med titlen som verdens største
middelalderslot med et areal på 70.000m2, og en blanding af arkitektoniske
stilarter er det anbefalelsesværdigt at tage en guidet tur rundt. Det er også
her at man inde midt i borgkomplekset finder Sankt Vitus katedralen.
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Togrejser
EUROPA

TOGTYPER

Høj komfort og hastighed

Kupeer med airconditioning 

Hastigheder op til 200 km/t

Stopper kun i større byer

Madvogn på nogle ruter (undtaget

IC3 i Danmark)

                         

                   

TOGTYPE  

                   

MADVOGN                     

WIFI                   

TOGTYPE                     

MADVOGN       

 WIFI                   

ICE TOG 

INTERCITY EXPRESS

JA

JA             

Højhastighedstog

Komfort med større benplads end

på fly

Gratis wifi ombord på de fleste

ruter      

IC TOG 

INTERCITY

PÅ NOGLE RUTER

JA            



KØBENHAVN
12.18 timer

TOGFORBINDELSER

KØBENHAVN H   
07.17 - 12.04

HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
12.51- 19.35
PRAG HL.N

TOGREJSE PRAG
ODENSE

10.55 timer

TOGFORBINDELSER

ODENSE 
08.40 - 12.04

HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
12.51 - 19.35
PRAG HL.N

ÅRHUS
11.56 timer

TOGFORBINDELSER

ÅRHUS  
05.39 - 08.07
FLENSBORG

FLENSBORG
08.31- 17.35
 PRAG HL.N

KØBENHAVN

HAMBORG

PRAG

ÅRHUS

ODENSE

KØREPLANEN ER VEJLEDENDE, DER TAGES FORBEHOLD FOR
ÆNDREDE TIDER OG AFGANGE

FLENSBORG



2 VOKSNE

3 dage / 2 nætter 

Togbilletter inkl. pladsbilletter

Hotel - central beliggenhed

Standard dobbeltværelse

Inkl. morgenmad 

Pris fra 3290,-

Tillæg:

Ekstra nat

Upgrade til 1 klasse togrejse

Evt. enkeltværelses tillæg

700,-

2 VOKSNE + 2 BØRN
(under 15 år)

3 dage / 2 nætter

Togbilletter inkl. pladsbilletter

Hotel - central beliggenhed

Standard dobbeltværelse

Opredning til børn

Inkl. morgenmad

Pris fra 5190,-

Tillæg:

Ekstra nat

Upgrade til 1 klasse togrejse 1800,-

1000,-

PRISEKSEMPLER

1200,-

Prag - Hotel Novotel Praha Wenseslav Square

Pris eksempel togbillet one way
inkl. pladsbilletter - uden hotel

Togbillet Prag oneway 2. klasse fra 350,- p.p.

Togbillet Prag oneway 1. klasse fra 650,- p.p.

Alle priser er fra priser og baseret på togbilletter og hotel i lavsæson. 
Der tages forbehold for udsolgte hoteller og togbilletter.



Book online nemt og bekvemt på vores hjemmeside.
Sammensæt din egen pakkerejse bestående af togbilletter
og hotel efter netop dine  rejsebehov, og vælg mellem
mere en 143.000 hoteller i vores database. 

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

BOOK ONLINE

BOOK HER

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

