
 

 

LINKSAMLING OPDATERET 15.01.2021 
LINK DER IKKE FINDES MERE ER FJERNET… 
 

KAPITEL 8 

IDEER TIL TOGTURE I EUROPA 

 

1. Læs rail.cc blog med SPÆNDENDE rejseartikler 

https://blog.rail.cc 

 

 

2. Besøg Poul Kattlers hjemmeside 

http://www.kattler.dk 

 

Pouls utrættelige kamp for europæiske nattog og spisevogne m.m. 

http://kattler.dk/CNL-hvad-sker-der.html 

Budapest til Krakow 

En romantisk jernbanetur med atmosfære der minder om den transsibiriske jernbane 

http://www.kattler.dk/Budapest_til_Krakow.html 

http://traintracks.eu/nachtzug-konzept-daenemark-schweden/ 

3. Besøg On Trip – en dansk rejseblog 

http://ontrip.dk/lande/europa/ 

 

4. FÅ INSPIRATION TIL DE BEDSTE EUROPÆISKE TOGREJSER 

Besøg Sigrid Elsruds spændende sider om togrejser 

http://togbloggen.no/ 

https://www.facebook.com/Togbloggen/ 

 

5. BESØG TRAINTRACKS.EU 

http://traintracks.eu/ 

https://www.facebook.com/TrainTracksEU 

http://traintracks.eu/nachtzug-finnland/ 

Artikel om nattog 

http://traintracks.eu/nachtzug-konzept-daenemark-schweden/ 

6. Tag med bumletog jorden rundt 

http://www.rejsefortaelling.dk/ 
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7. Læs om Budget Traveller 

http://budgettraveller.org/europe-travel-resources/ 

8. Lær en Luxus Hostel Guide at kende 

http://budgettraveller.org/LuxuryHostelsOfEurope.pdf 

9. Besøg Virtuel Wayfarer 

http://virtualwayfarer.com/ 

10. Besøg Europe Train Guide 

http://europetrainsguide.com/ 

11. STUDÉR INTER RAIL.EU 

https://www.interrail.eu/en 

12. BESØG FACEBOOKGRUPPEN TOGREJSER I EUROPA  

Togrejser i Europa er en åben Facebookgruppe, ledet af Britt Sallingboe 

https://www.facebook.com/groups/togrejser/ 

13. Bliv inspireret til Slow Travel i Europe 

https://cheeseweb.eu/ 

 

 

14. Studér Loco2´s udforskning af europæiske byer 

https://loco2.com/en/discover 

https://loco2.com/en/discover#countries 

https://loco2.com/blog 

DESTINATION OG TOGGUIDE 

Besøg Loco2´s hjemmeside og klik dig ind på temaet Discover/Countries, så føres du til en Destinations - og 

Togguide. Når du klikker i en by, får du et Google kort over byen, oplysninger om byen, et Landekort, kort 

over togstationer i landet, blogindlæg om byen m.m. – en virkelig guldgrube af viden… 

Loco2´s Country Guide 

Klik i Discover/Opdag. Skriv Country guide, så vrimler det med blogindlæg om spændende rejser. 

15. Køb bogen Europe by Rail 

https://www.europebyrail.eu/ 

16. Abonner på bladet Hidden Europe 

https://www.hiddeneurope.co.uk/ 

17. Udforsk Mark Smiths geniale hjemmeside 

http://www.seat61.com 
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18. Flere ideer til unikke togrejser Europa Ekspertens guide til Europas bedste togrute 

http://politiken.dk/rejser/temarejser/art5459385/Top-5-Ekspertens-guide-til-Europas-bedste-togruter 

 

19. Europas smukkeste togture 

http://politiken.dk/rejser/storbyogkultur/art5453988/Europas-smukkeste-togture  

 

20. Rome2rio 

https://www.rome2rio.com/ 

https://www.rome2rio.com/blog/ 

https://www.rome2rio.com/about/rome2rio-app/ 

Rome2rio gør rejseplanlægningen nem. Kig forbi deres blog og rejseguider med spændende og præcise 

informationer om de mest populære destinationer rundt omkring i verden. Indtaster du afgangs-og 

ankomstby, får du et google kort med turen indtegnet. 

21. EUROPEAN RAIL GUIDE 

http://www.europeanrailguide.com/ 

En spændende hjemmeside hvor du kan planlægge dine europæiske togrejser, få informationer om alle 

europæiske tog, bykort og ideer til populære rejser, hoteller m.m. 

22.SHOW ME THE JOURNEY 

https://showmethejourney.com/ 

 

”Vis mig rejsen” er en ny hjemmeside, der prøver at gøre det lettere for dig at finde ud i Europa med tog. 

Siderne er fyldt med oplysninger om togrejser til de mest populære europæiske lande: informationer om 

togene, afgangs- og ankomsttider, priser, smukke strækninger, billeder af landendes mange tog og 

banegårde og fyldt med oplysninger om cykelmedtagning, restauranter ombord, nattog m.m. 

23. REJSE DATABASE FOR TOG I EUROPA 

http://www.travellersdb.com/top-10-interrail-destinations 

https://www.facebook.com/EuropeInterrail/ 

Travellersdb er fyldt med inspiration, rejseguider, søgning af togtider, kort med lande og byer indtegnet, 

spændende destinationer, bl.a. 5 Interrail Ruter med temaerne: 

De bedste museer - Bedste natteliv - Bedste strande – Nordeuropa – Centraleuropa. 

 

 

24. BACKPACKER PLANET 

http://www.backpackerplanet.dk/ 

 

Målet med Backpacker Planet har siden starten været at lave et online samlingssted, hvor rygsæksrejsende 

/ individuelt rejsende kan mødes, finde rejseinspiration og få hjælp til at rejse mere, rejse bedre og rejse 

billigere. 
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