2019-03-01 06:46 CET

Så lyckas du med tågsemestern
Semester på räls är något som lockar allt fler. Men vilket resmål ska du välja
och vad ska du tänka på innan du bokar? Kristina Engdahl är energi- och
klimatrådgivare och guidar dig till en lyckad tågsemester.
Klimatlarmen duggar tätt och flyget pekas ut som en av de största bovarna.
Fler och fler svenskar har börjat intressera sig för att semestra med tåg och så
sent som i januari gick regeringen ut med att det ska bli enklare att ta tåget
till utlandet. Helsingborgs stads energi- och klimatrådgivare har även
transportrådgivning i sitt uppdrag och numera går det bra att kontakta dem
för att få tips och råd kring tågsemester.

– Resebyråer som är specialiserade på tågresor har blivit nedringda på sista
tiden. Vi är ju ingen resebyrå och kan inte hjälpa till med bokningar men vi
har erfarenhet av att semestra med tåg och den delar vi gärna med oss av,
säger Kristina Engdahl, energi- och klimatrådgivare.
När det gäller tågresor finns det fortfarande inga gemensamma
bokningssajter som det finns för flygresor, vilket gör det lite krångligare att
boka. Det tar ju också lite längre tid att åka tåg jämfört med att flyga, men
Kristina Engdahl menar att det är en fråga om inställning.
– Åker du tåg får du tid att göra sådant som du inte hinner annars, till
exempel läsa en bok eller se en film. Du kan även planera resan så att du får
flera småstopp på vägen och då får du uppleva fler platser än bara en. Så jag
tycker bara att det är positivt.
Något som kan vara bra att tänka på inför tågsemestern är att välja ett
lämpligt resmål dit det är enkelt att ta sig utan allt för många byten. Kristina
Engdahl har själv bara åkt inom Europa men har man tid och råd kan man
givetvis åka längre.
– Den enda nackdelen jag kan se med tågsemester är att det ibland är dyrare
än att flyga. Det gäller att vara ute i god tid för att få ner priset, säger hon.
Lämpliga resmål med tåg:
● Grekland, tar ungefär två dygn inklusive färjeöverfarten
● Berlin, dit går det nattåg från Malmö under vissa tider på året
● Basel, åker du efter jobbet är du framme morgonen efter
● Barcelona, tar ungefär 30 timmar
● Paris, tar ungefär ett dygn
Tänk på detta innan du bokar:
● Gå in på bahn.com, det är Tysklands motsvarighet till SJ. Där kan du söka
på engelska och där finns tåg i hela Europa

● Undvik rutter med många och snabba byten, då finns risken att du missar
en anslutning.
● Var ute i god tid så att du får ett bra pris.
● Avsätt lite mer tid så att du får tillräckligt med dagar på själva resmålet.
● Fundera på om du vill köpa ett Interrailkort, det ger dig möjlighet att åka
på fler sträckor under en längre period.
● Tänk på att resan är en del av semestern. Passa på att ta det lugnt och göra
sådant du inte hinner med annars.
● Uppskatta småstoppen på vägen, som en middag i Italien eller lite
sightseeing i Hamburg.
● Packa gärna lite lättare än du brukar.
Fördelar med att välja tåget:
● Mycket mindre klimatpåverkan.
● Du får uppleva platser du inte hade fått se annars.
● Du slipper allt krångel på flygplatsen.
● Lättare att träffa och börja prata med nya människor.
● Barn upp till 11 år åker ibland gratis med Interrailkort.
Föreläsning om tågresor
Hur bokar du tågresorna och vad behöver du veta? Susanna Elfors är en av
grundarna till facebook-gruppen Tågsemester och ger i mars ut en bok med
samma namn. Under föreläsningen ger hon dig tips för tågsemestern, berättar
om sina egna tågresor och om hållbart resande.
Innan föreläsningen kan du få råd från Helsingborgs energi- och
klimatrådgivare om hur du kan planera din resa. Rådgivarna finns på plats

från klockan 15 till föreläsningen börjar.
Plats:Stadsbiblioteket, Hörsalen
Tid: Den 21 mars klockan 17:30-19:00
Fri entré

Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för
människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill
något. Möt oss på helsingborg.se.
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