
På sporet af romantik og eventyr
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https://silvertray.dk/rundrejser/


Silver Tray serverer togferier med Europas bedste tog 
og på de smukkeste jernbaner.  På de kommende sider

finder du ti af vores togrejser. Men vi har mange flere, så 
kig endelig forbi vores hjemmeside. Eller ring til os

og fortæl om dine rejsedrømme. 

T O G R E J S E R  I  S Æ R K L A S S E T O G R E J S E R  I  S Æ R K L A S S E T O G R E J S E R  I  S Æ R K L A S S E 

https://silvertray.dk/rundrejser/


Silver Tray har har både togferier hele vejen fra Danmark, og togferier med fly ud og hjem. 
På de kommende sider finder du først et udvalg af vores togrejser fra Danmark, 

og derefternogle af vores togferier med fly ud og hjem. 

REJS FRA
DANMARK 
Oplev togrejsen 
hele vejen 
gennem Europa

FLYV UD 
OG HJEM 
store tog
oplevelser fra
første fløjt

Starter din perfekte togferie
i Danmark eller ude i Europa?

https://silvertray.dk/rundrejser/


For nogle er det en vigtig del af den klassiske,
romantiske rejse, at den begynder i Danmark.
Den tanke er vi helt med på. Vi er bare ikke glade
for tanken om togrejsen gennem Danmark,
om stressende togskift på en kold banegård i
Hamborg, eller om lange rejsedage ned gennem
Tyskland.

Derfor serverer vi frokost og vin ved sædet 
lige inden afgangen fra København, så rejsen
begynder som en nydelse. Og i Hamborg
byder vi på et par timer på et elegant hotel
med High Tea inden du fortsætter rejsen.

På mange rejser overnatter du endda i Hamborg
og begynder dit europæiske eventyr med 
en dejlig eftermiddag og aften i storbyen..
Det er den behageligste løsning, som vi selv 
foretrækker.

TO G  F R A  DA N M A R K

https://silvertray.dk/rundrejser/


Highland Adventure 
Rejsen gennem det skotske højland
til kanten af Atlanterhavet er en af
Europas flotteste panorama-togrejser.
Og du oplever den i et lækkert nattog
fra London. 

TO G  F R A  DA N M A R K

https://silvertray.dk/rundrejser/


Dette er en af Europas flotteste togrejser.  Du oplever det vilde og 
betagende smukke skotske højland når du vågner i Europas lækreste 
sovevogns-kupé med ægte dobbeltseng. 

Faktisk er hele denne rejse fra Danmark til Skotland en romantisk 
drømmerejse: High Tea i Hamborg, mad og vin serveret ved dit sæde på 
vej under Kanalen til London, og morgenmad med panoramaudsigt 
i the Caledonian Sleeper. Undervejs har du masser af tid til at 
udforske London, the Highlands og Edinburgh.

Highland Adventure

https://silvertray.dk/rundrejser/
https://silvertray.dk/journey/highland-adventure/


Venedig via
Alperne 
Jo, de er på vej mod Venedig. Blot med
en langsom panorama-ekspres over
høje Alpepas. Og med et stop på et
bjerghotel i 3000 meters højde.
Jacuzzien? Den er reserveret privat
til dig - og vi sørger for et glas prosecco
på kanten.  

TO G  F R A  DA N M A R K

https://silvertray.dk/rundrejser/


Venedig er magisk. Men på denne togferie fra Danmark er der en god 
mulighed for, at du finder rejsen til Venedig endnu mere mindeværdig: 
Du oplever panoramatoget Bernina Expressen over et spektakulært pas i 
2000 meters højde. Undervejs overnatter du bl.a. i smukke Heidelberg, 
ved romantiske Comosøen, og på et vildt bjerghotel i 3000 meters højde.

Når du ankommer til Venedig venter en vandtaxa på at sejle dig ned ad Canal 
Grande til dit hotel. Og på togferiens sidste dag sejler du i vandtaxa over
lagunen til lufthavnen og flyver hjem. Så selv transferen til lufthavnen 
er magisk. Hvor tit oplever man lige det?

Venedig via Alperne

https://silvertray.dk/rundrejser/
https://silvertray.dk/journey/venedig-via-alperne-comosoeen/


Wienervals 
Tag på togferie langs Elbens vinterrasser 

og bakker til Prag og Wien. Du rejser 
udelukkende med direkte tog, og fra 

Prag til Wien bliver du opgraderet 
til premium første klasse med ekstra 

plads og service.

TO G  F R A  DA N M A R K

https://silvertray.dk/rundrejser/


Oplev tre af Europas mest fascinerende storbyer på denne togrejse til 
Hamborg, Prag og Wien. Du kører kun med direkte tog på første klasse,  bor 
på fine firestjernede hoteller i hjertet af byerne, og biler med chauffør 
sørger for at køre dig fra hotellerne til banegårdene, når du skal videre på 
din togferie

Fra Hamborg til Prag oplever du Elben med udsigt til vinterrasser, gamle byer
og livet på floden.  Og rejsen fra Prag til Wien er ombord på de østrigske stats-
baners flagskib, RailJet, og du bliver opgraderet til togets Business Class som er 
niveauet over første klasse og byder på ekstra komfort og service. 

Wienervals

https://silvertray.dk/rundrejser/
http://


Rom via Comosøen 
Rejs via Heidelberg og Schweiz til den vilde
Bernina-Ekspres over høje Alpe-pas. Nyd
et par dage i Comosøens smukkeste by,
og ankom endelig til Rom ombord på
Europas lækreste første klasse. 

TO G  F R A  DA N M A R K

https://silvertray.dk/rundrejser/


Alle veje fører til Rom. Men denne er den bedste af dem alle, med en af 
Europas flotteste togrejser undervejs. Først får du frokost og vin serveret ved 
dit førsteklasses sæde lige inden afgang fra København. Efter charmerende 
Heidelberg og schweiziske Chur rejser du over Alpernes høje pas med 
panoramatoget Bernina Expressen. Så følger to dage i pittoreske Varenna 
ved Comosøens bred. 

Og endelig venter Europas lækreste første klasse med oceaner af plads,
personlig service og frokost og vin ved sædet. Sådan rejser du gennem Italien 
til dit perfekt beliggende hotel i Roms historiske bymidte. 

Rom via Comosøen

https://silvertray.dk/rundrejser/
https://silvertray.dk/journey/rom-via-bernina-passet/


Bella Italia 
Velkommen ombord 

på højhastighedstoget Frecciarossa
 med dets overdådige Executive Class. 

Sådan ankommer  du til Rom. Forinden 
har andre tog bragt dig fra Danmark 

til skønne byer som Heidelberg, 
Como og Bologna. 

TO G  F R A  DA N M A R K

https://silvertray.dk/rundrejser/


Alle veje fører til Rom, men nogle er bedre end andre. Og denne togrejse byder 
på flere panoramaer, mere komfort, og flere romantiske oplevelser end de fleste 
andre ruter. Din togferie bringer dig via Hamborg og Heidelberg tværs gennem 
Alperne til Como og Bologna.  Og du har ikke et eneste stressende togskifte, 
eller andet  end korte og behagelige rejser, på din vej mellem nogle af Europas 
mest  charmerende byer. 

Og til sidst oplever du Europas lækreste første klasse med oceaner af plads, 
personlig service, og frokost og vin serveret ved dit brede sæde. Du har tre 
nætter på et perfekt beliggende hotel i Rom, før du køres til lufthavnen
og flyver hjem.

Bella Italia

https://silvertray.dk/rundrejser/
https://silvertray.dk/journey/togrejse-como-bologna-rom/


TO G  F R A  DA N M A R K
F L E R E

Silver Tray har mange andre togferier 
med afgang fra Danmark. Du finder dem 

alle på vores hjemmeside

PA R I S J U N G F R AU N O RG EN I C E

https://silvertray.dk/rundrejser/


Ved at begynde din togferie med at flyve fra 
Danmark,  træder du direkte ombord på
Europas bedste tog og smukkeste jernbaner.

I Venedig stiger du i lufthavnen ombord på en 
vandtaxa og sejler over lagunen til dit
hotel. Det er rejse-romantik fra første øjeblik.

Og fra Zurich har du knap nået at skåle i et
glas rødvin i togets spisevogn før de første
søer og bjerge dukker op. 

Men hvis du ønsker, kan alle de kommende
rejser skræddersys til dig så du rejser med
toget hele vejen fra Danmark.

TO G  I  E U RO PA

https://silvertray.dk/rundrejser/


Cinque Terre
Først med Europas lækreste første 
klasse fra Rom til Firenze.  Og så med 
lokaltog til de skønneste små liguriske 
byer på kanten af Middelhavet.  

TO G  I  E U RO PA

https://silvertray.dk/rundrejser/


Oplev de pittoreske fem små byer i Cinque Terre fra første parket, når du 
bor højt på klipperne og direkte til havet. Nyd en perle af et klassisk 
strandhotel i en charmerende og autentisk ligurisk by. Og bo i  hjertet af 
Rom, Firenze og Pisa. 

Togrejserne er lige så mindeværdige: Rejsen mellem byerne i Cinque Terre 
er berømmet som en af de smukkeste i Italien. Og på togrejsen fra Rom til 
Firenze kører du i en særlig eksklusiv togvogn med oceaner af plads, 
personlig service, og frokost og vin serveret ved sædet.

Cinque Terre

https://silvertray.dk/rundrejser/
https://silvertray.dk/journey/cinque-terre/


Fra Canal Grande til Tiberen
Sejl til dit venetianske hotel i privat
vandtaxa, og kør derefter til Firenze
og Rom i en drøm af en første klasse 
med oceaner af plads, personlig 
service, og frokost med vin.

TO G  I  E U RO PA

https://silvertray.dk/rundrejser/


I gamle dage kunne man kunsten at rejse, tænker du. En togsteward ville vise dig 
på plads i en stor, blød lænestol i eksklusive omgivelser med oceaner af plads. 
Du ville blive budt velkommen med en drink.  Senere ville du få serveret en læk-
ker frokost ved dit sæde. 

Det lyder som Orient-Expressen i gamle dage, men faktisk findes det i dag på 
et moderne højhastighedstog i Italien. Det hedder Executive Class, og er efter 
vores mening den lækreste første klasse på et almindeligt tog i Europa. Toget 
kunne ikke være mere moderne, men stemningen og oplevelsen ombord på den 
eksklusive klasse er som dengang, hvor det var en drøm at rejse.

Fra Canal Grande
til Tiberen

https://silvertray.dk/rundrejser/
https://silvertray.dk/journey/venedig-firenze-rom/


Rom via Comosøen 
Rejs via Heidelberg og Schweiz til den vilde
Bernina-Ekspres over høje Alpe-pas. Nyd
et par dage i Comosøens smukkeste by,
og ankom endelig til Rom ombord på
Europas lækreste første klasse. 

Alpine Panoramaer 
Fra det øjeblik du forlader München, til det øjeblik
du ankommer til Geneve ved rejsens slutning, byder
denne togferie på en konstant parade af bjerge,
søer, vandfald, dale og charmende Alpe-byer.  

TO G  I  E U RO PA

https://silvertray.dk/rundrejser/


Billederne på disse sider er fra den over 100 år gamle rute fra Interlaken
ved foden af Jungfrau til Montreux ved bredden af Genfersøen. Og i 2023 kan 
du for første gang nogensinde køre den med et direkte panorama-tog. Hele 
rejsen er en stor visuel oplevelse og total nydelse i den lækre Prestige
Class (foto herover), ikke mindst når Genfersøen dukker op og toget begiver sig 
ned gennem stejle vinterrasser mod Montreux. 

Og dette er endda kun én af en perlerække af panorama-togrejser fra
München via Bodensøen og historiske St Gallen til skønne Lucerne,
videre til Interlaken, og endelig fra Montreux til lufthavnen i Geneve. 

Alpine Panoramaer

https://silvertray.dk/rundrejser/
https://silvertray.dk/journey/togrejse-schweiz-alperne-interlaken-montreux-lucerne/


Alpernes højdepunkter 
Alpernes tre legendariske panorama ekspresser.
Sejltur over Comosøen til idyllisk by. 
Og en nat på kanten af en bjergkam 
i 3000 meters højde. 

TO G  I  E U RO PA

https://silvertray.dk/rundrejser/


Stig ombord på tre af Alpernes mest spektakulære jernbaner: 
Gletsjer Ekspressen, Bernina Ekspressen og Gotthard Panorama Ekspressen. 
Rejs blandt snedækkede tinder og dybe kløfter. Oplev en håndfuld af Alpernes 
smukkeste perler: Lucerne, Zermatt, Lugano. St Moritz og Comosøen. 
Og bo en nat på et bjerghotel i 3000 meters højde. Velkommen til en 
perlerække af panoramaer og højdepunkter.

Alpernes Højdepunkter

https://silvertray.dk/rundrejser/
https://silvertray.dk/journey/alpernes-bedste/


Italiensk forkælelse 
Venedig, Rom og Amalfikysten. Europas lækreste første klasse. 
Perfekt beliggende hoteller. Vandtaxa ned ad Canal Grande. 

TO G  I  E U RO PA

https://silvertray.dk/rundrejser/


Rejs i fineste stil fra Venedig til Firenze og videre til Amalfikysten, 
tre af Italienske skønneste og mest romantiske perler.  Eventyret begynder i det 
øjeblik du lander i Venedigs lufthavn. Her venter din private vandtaxa venter på 
at sejle dig tværs over lagunen og ind gennem Venedigs smalle kanaler til 
dit perfekt beliggende hotel.

Et par dage senere sejler du med vandtaxa til byens banegård og stiger
ombord i Europas lækreste første klasse med oceaner af plads, personlig
service og forkost med vin. Sådan kommer du først til Firenze og siden
til Amalfikysten, hvor du bor med panoramaudsigt over havet. 

Italiensk Forkælelse

https://silvertray.dk/rundrejser/
https://silvertray.dk/journey/italiensk-forkaelelse/


TO G  I  E U RO PA
F L E R E

Silver Tray har mange andre togferier 
med fly fra og til Danmark. Du finder dem 

alle på vores hjemmeside

https://silvertray.dk/rundrejser/
https://silvertray.dk/journey/marrakesh/
https://silvertray.dk/journey/marrakesh/
https://silvertray.dk/journey/iberisk-eventyr/
https://silvertray.dk/journey/skotlands-hoejdepunkter/
https://silvertray.dk/journey/togrejse-berlin-prag-wien-budapest/


RING TIL OS
31 64 52 00

SKRIV TIL OS
VACATION@SILVER-TRAY.COM

T O G R E J S E R  I  S Æ R K L A S S E 

https://silvertray.dk/rundrejser/
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