
MINDER FOR LIVET

Togrejser
EUROPA

ROM
TOGREJSEN 
GÅR TIL



Alle veje fører til... Rom, også togrejser. Tag på en enestående togrejse til
Rom, den evige by og Italienske hovedstad. At ankomme til Rom med tog er
som at træde ind i en tidskapsel blandet med det moderne storbyliv. Med sin
unikke stemning, finder du i Rom historie overalt hvor du bevæger dig. Og
det er ikke et under at byen er en af Europas mest besøgte. 
At slentre rundt i Roms gader er som at være taget på en tidsrejse til det
gamle Rom. Overalt møder man historiske ruiner, bygninger, statuer,
springvand og meget mere, og det er nemt at leve sig ind i historien med den
stemning der hersker i byen. 
Gå på opdagelse i Colosseums spektakulære konstruktion, og forestil dig
antikkens gladiatorer der kæmpede side om side med vilde dyr. En af de
bedst bevarede bygninger fra Romerriget, er Pantheon, og står i dag som et
symbol på Antikkens Rom. 
Der er uendeligt mange ting at se og opdage i Rom. Hvor en af de største
seværdigheder er Vatikanet og Peterskirken, hvor Paven har til huse og er
centralt for den katolske tro. Fra Den Spanske Trappe til Trevi Fontænen, til
shopping i særklasse og fantastisk mad er der rigeligt at opleve i Rom. 

ROM

Togrejser
EUROPA



Togrejser
EUROPA

TOGTYPE                     

                  

MADVOGN

WIFI                   

TOGTYPE  

                   

MADVOGN                     

WIFI                   

TOGTYPER

EC TOG

EUROCITY 

JA  

JA              

International express tog gennem

Europa

Airconditioning ombord

Stopper kun i større byer

Wifi ombord med undtagelse af

nogle enkelte ruter

                         

                   

IC TOG 

INTERCITY

PÅ NOGLE RUTER

JA            

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                                

WIFI  

MADVOGN                 

FR TOG - Frecciarossa

JA

JA

               

Italiensk højhastighedstog

Forbinder store byer i Italien

Kræver sæde reservation

Højt komfort niveau

Oplevelsen starter så snart du

stiger ombord på toget          



Togrejser
EUROPA

Komfortabelt rejse om natten

Vågn op på destinationen

Drikkevarer og snacks kan købes hos togpersonalet i ligge- og

sovevognen

Der er wi-fi på tog

Sovevogn - Sovekupé til 1, 2 eller 3 personer

Med håndvask i kupé og inkl. morgenmad

WC og brusebad i enden af vognen

Deluxe sovekupé er med eget badeværelse

Liggevogn - 4 eller 6 liggepladser

God til grupper, familier eller prisbevidste solorejsende

Vaske- og toiletrum på vogn

Mulighed for privatkupé, kvindekupé eller kørestolskupé

Mindre morgenmad inkluderet

Siddevogn - 6 sidepladser

Billigste rejseform

Vaske- og toiletrum på vogn

VOGNTYPER

TOGTYPE                     

                                          

NJ TOG

ÖBB NIGHTJET 

NATTOG



KØBENHAVN

HAMBORG

ODENSE

ZÜRICH

+1 DAG

ÅRHUS

ROM

ODENSE
24.09 timer

TOGFORBINDELSER

ODENSE 
16.40 - 20.02

HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
20.50 - 09.05 (+1) 

ZÜRICH HBF

ZÜRICH HBF
09.33 - 12.50

MILANO CENTRALE

MILANO CENTRALE
13.10 - 16.49

ROMA TERMINI

KØBENHAVN
25.23 timer

TOGFORBINDELSER

KØBENHAVN H   
15.26 - 20.02

HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
20.50 - 09.05 (+1) 

ZÜRICH HBF

ZÜRICH BHF
09.33 - 12.50

MILANO CENTRALE

MILANO CENTRALE
13.10 - 16.49

ROMA TERMINI

ÅRHUS
16.22 timer

TOGFORBINDELSER

ÅRHUS  
14.58 - 16.26
KOLDING ST

KOLDING ST
17.18 - 20.02

HAMBORG HBF

HAMBORG HBF
20.50 - 09.05 (+1)

ZÜRICH HBF

ZÜRICH HBF
09.33 - 12.50

MILANO CENTRALE

MILANO CENTRALE 
13.10 - 16.49

ROMA TERMINI

TOGREJSE ROM
NATTOG

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

MILANO



2 VOKSNE

8 dage / 7 nætter 

Togbilletter inkl. pladsbilletter

Hotel - 5 nætter
Standard dobbeltværelse

Inkl. morgenmad 

Pris fra 13990,-

Tillæg:

Ekstra nat

Upgrade til 1 klasse togrejse

Evt. enkeltværelses tillæg

1100,-

2 VOKSNE + 2 BØRN
(under 15 år)

8 dage / 7 nætter

Togbilletter inkl. pladsbilletter

Hotel - 5 nætter

Standard dobbeltværelse

Opredning til børn

Inkl. morgenmad

Pris fra 17990,-

Tillæg:

Ekstra nat

Upgrade til 1 klasse togrejse 3000,-

1500,-

PRISEKSEMPLER

2000,-

Rom - Hotel Canada m. nattog

Pris eksempel togbillet one way
inkl. pladsbilletter - uden hotel

Togbillet Rom oneway 2. klasse fra 1300,- p.p.

Togbillet Rom oneway 1. klasse fra 1800,- p.p.

Nattog inkl. liggepladser Nattog inkl. liggepladser

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/

