
Tåg till Prag 

Man kan året runt resa till Prag med dagtåg från Köpenhamn med byte(n) i (Fredercia,) 

Hamburg och Berlin. Avgång Köpenhamn kl. 8.56 – ankomst Prag kl. 21.36. Hela vägen på 

en dag blir det kanske lite mastigt, men med lagom många intressanta stopp på vägen är det 

måhända ett alternativ. Göran och jag har tänkt att stanna i Odense och Berlin på vägen ner 

och Dresden på vägen hem. Två nätter i varje stad. 

Man kan åka från Norrköping kl 9.34 och ankomma Odense 15.07. Från Odense kl 8.40 till 

Berlin kl. 14.20 (eller senare om man tar lunchpaus i Hamburg). Från Berlin kl 11.23 till Prag 

kl. 15.36. Från Prag kl. 10.26 till Dresden kl 12.46. Från Dresden kl 14.55 till Berlin kl 16.35. 

Därifrån har vi tänkt ta snälltåget till Malmö (se nedan). 

Under sommaren kör Snälltåget (www.snalltaget.se) liggvagnar Malmö – Berlin. Det är sex 

bäddar i varje kupé och bäddarna mäter 190 cm * 61 cm. Det finns bara 2:a klass på 

Snälltåget. På resan över Östersjön går tåget med Stena Lines färjor Trelleborg – Sassnitz. 

Färjeöverfarten tar ca 4 timmar. Under färjeöverfarten kan man äta en buffé eller något lättare 

i färjans cafeteria. Från Berlin åker man vidare med bekvämt dagtåg på 4 ½ timme till Prag. 

Tågen har bra restaurangvagnar och resan längs Elbe och Moldau är mycket vacker. 

Man kan utan att stressa åka kl. 11.10 från Norrköping för att vara i Malmö kl. 14.40. 

Snälltåget avgår från Malmö kl. 17.00 och anländer Berlin kl. 6.45.  

Tåg från Berlin till Prag avgår t.ex. kl. 9.23 och ankommer kl. 13.36.  

Returtåg från Prag avgår t.ex. kl.12.26 och ankommer Berlin kl. 14.35. 

Tillbaka från Berlin avgång kl. 19.00 med ankomst Malmö kl. 7.30. 

Från Malmö till Norrköping avgår tåg kl. 9.48 med ankomst kl. 13.47. 

De billigaste tågbiljetterna får man genom att köpa ett interrailkort. Om man bara vill åka till 

Prag ToR kan man köpa ett Interrail Global Pass med 5 resdagar inom 1 månad. Vill man 

passa på att resa mer och/eller stanna till efter vägen finns interrailbiljetter med t.ex. 7 eller 10 

resdagar. Seniorpriser gäller för alla som är 60 år eller äldre. Biljetter för liggvagn och 

sittplatser tillkommer utöver priserna i tabellen nedan. Priset för en bäddplats i liggvagnen är 

399 kr. (Det går också att boka hela sex-bäddskupén för 2299 kr.)

Beställning av interrailkort och bokning av liggvagn och sittplatser kan exempelvis göras 

genom Centralens resebutik i Kalmar (www.resebutik.se/kontakt). Jag tror man får betala ett 

visst påslag även på interrailkort till resebyrån. 

http://www.snalltaget.se/
http://resebutik.se/kontakt/

