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Intresset för att åka tåg är enormt 
och många vill till Rivieran.

Här presenterar författar-
na Maria Unde Westerberg och  
Kristina Svensson några av sina 
favoritupplevelser på vägen från 
Sverige.

Jo, Rivieran är inom räckhåll.
De har till och med skrivit en 

resehandbok om det.

Snart rullar tåget in på stationen i Nice. Här kör tåget in i tunneln vid Cap d’Ail.

Redo för den stora tågresan söderut. Maria 
Ude Westerberg och Kristina Svensson är 

packade och klara på perrongen.

Rofylld tågresa genom ett rofyllt landskap och allt badande i mjuka och lugnande naturfärger.

Det innebär inga större problem att få ett 
par goda tyska öl att enkelt slinka ner och 

släcka törsten.

På räls till Rivieran 

Det återupptäckta nöjet i att susa 
fram genom landskapen är en 
trend som växer sig allt starkare 

bland svenskar. Klimatdebatten är en 
anledning men många väljer tåget för 
själva upplevelsens skull. 

Alla vi som regelbundet bor här vet att 
tåget är både snabbaste och vackraste 
sättet att förflytta sig längs kusten. När 
det inte är strejk eller annat i vägen för-
stås. Skillnaden nu är att allt fler återigen 
bestämmer sig för att ta tåget hela vägen. 

Se Europa från första parkett
Finessen med att åka tåg är att du sam-
tidigt får chansen att uppleva Europa. 
Du kan resa olika sträckor, ner och upp. 
Med snabba byten kan du ta dig från 
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Stockholm till Nice på under trettio 
timmar med nattåg. Låt dig vaggas till 
sömns samtidigt som du färdas en bit. 
Kosta på dig sovkupé, det är väl värt 
pengarna. Nya nattåg, till och i Europa 
2021, kommer förbättra resmöjligheter-
na. Just nu samlas svenskar varje kväll 
i Hamburg på sin nattliga väg söderut. 

Hoppa av i Offenburg och tråckla dig via 
Strasbourg till Paris. Ett stationsbyte se-
nare är du ombord på snabbtåget TGV 
genom Rhônedalen mot Marseille. Eller 

sov hela natten och ta vägen över Basel 
och Milano ner. Att resa med tåg ger en 
helt annan förståelse för de olika länder-
nas geografi och olika regioners särart. 

En östlig variant är att ta vägen runt 
Berlin, Prag och Wien. Stanna en dag på 
varje ort. Eller slå till på direkttåget Ni-
ce-Moskva som avgår varje söndag mor-
gon, perfekt för dig som vill resa som de 
ryska tsarerna på 1800-talet.

Sagoslott längs Rhen 
Det finns tågsträckor du åker som trans-
port och så finns det rutterna som är 
värda en omväg. Övernatta till exempel 
någonstans i Tyskland och åk den sär-
skilt vackra sträckan längs Rhen mellan 
Koblenz och Mainz. 

Järnvägen följer floden längs västra 
stranden omgiven av ett lapptäcke av 
terrasserade vinodlingar på sluttning-
arna. På jämna avstånd dyker slotten 
upp som inspirerat alla sagor du läste 
som liten, små borgar och kyrkor med 
höga spiror och torn. Däremellan vita 
hus, med höga gavlar i byarna längs den 
strömmande floden, och långa låga prå-
mar som går i skytteltrafik med last av 
varor och människor. Ibland två och två 
ihop så man undrar hur de kan få plats 

Få inspiration av boken 
Rivieran inom räckhåll

Resehandboken Rivieran inom räck-
håll, med tåg till de bästa upplevel-
serna i södra Frankrike är skriven av 
Maria Unde Westerberg, van tågre-
senär som bor deltid i Nice med fo-
ton av Kristina Svensson, ett välkänt 
ansikte för er som följer bloggen 
Tomatsallad. 

I boken delar vi med oss av våra 
bästa tips, både om vägarna genom 
Europa och om resorna på plats. Vi 
blandar högst personliga berättel-
ser om hur madamen på SNCF styr-
de upp en hel resa runt en lunch i 
Lyon med tips om vandringsleder, 
restauranger och några av våra fa-
voritutflykter. Som en vägvisare för 
alla som vill ha en aktiv vistelse med 
guldkant. 

Vill du ha smakprov ur boken, följ 
oss på instagram eller Facebook, 
sök på Rivieran inom Räckhåll. 

Vi ses på tåget!

när de får möte i de tvära krökarna där 
klipporna reser sig som högst. Mest be-
römd är Loreleiklippan, där operafan-
tasterna kan göra stopp och gå på kon-
sert. 

Bernina Express för tågälskarna
De riktiga tågnördarna tar en sväng ge-
nom Schweiz till Chur, för att hinna med 
Bernina Express och timmar av hänfö-
rande utsikter som kommer stanna 
länge i minnet. 

Tåget klättrar i branta stigningar och 
snirklande kurvor, från blommande 
ängar i Chur via Filisur och det som 
kallas Albulabanan. Det känns som att 
åka i alla bergochdalbanors moder fast 
utan killet i magen och på rejäla tåg. 
Konduktörerna guidar på olika språk 
genom högtalarna även på de vanliga 
tågen, så att man inte missar den höga 
Landwasserbron. 

Efter byte i Saint-Moritz eller Samedan 
och Pontresina intill fortsätter färden, 
med ytterligare hundratals höga och låga 
brovalv, snurror, tunnlar och snötäckta 
bergspass ner till Tirano i Italien. Rälsen 
går ömsom i serpentiner för att klara den 
brantaste möjliga stigningen för tåg, och 
ömsom helt i cirkel som vid bron i Bru-
sio, någon halvtimme från slutstationen. 
Hela resan mellan fyra och fem timmar. 
Den som vill ha ännu mer tågupplevel-
se väljer till världens långsammaste tåg, 
Glaciärexpressen från Saint-Moritz och 
västerut till Lugano.

Alptopparna är fortsatt höga hela vägen 
från Tirano, förbi den sagolika sjön Lago 
di Como omgiven av höga berg. Vi kan 
varmt rekommendera ett stopp i Varen-
na och båten över till Belaggio för en natt. 

Från Milano kan du välja de gamla salt-
handlarnas väg via Turin, gulliga Cuneo 
och över passen förbi Tende, Saorge och 

Breil-sur-Roya. Eller åk istället raskt vi-
dare över Poslätten ner mot Genua och 
vidare till ditt slutmål, ställ in väskorna 
och beställ ett glas rosé.

Interrailkort och appar 
Vill du också ta tåget från eller till Sve-
rige? För att planera rutter och tågtider 
ska du börja med att ladda ner appen 
Railplanner till din mobil. Den söker 
fram olika alternativ där det finns lediga 
platser och du kan ställa in om du vill ha 
tåg utan krav på platsbiljett. 

Är du ute i god tid kan du hitta prisvärda 
vanliga biljetter. Men för de allra flesta 
blir det billigast och enklast att köpa in-
terrailkort. De finns många olika bero-
ende på din ålder, önskat antal resdagar 
och kalendertid. Som exempel kostar 
interrailkort för fem resdagar under en 
månad i andra klass för vuxen 3170 kro-
nor. Sittplatser en väg från Stockholm - 
Hamburg och i Frankrike samt 2-bädds 
sovkupé Hamburg - Basel kostar cirka  
1 300:- per person.

På regionaltåg är det bara att kliva om-
bord med ditt interrailkort, men i Sveri-
ge, Danmark, på snabbtåg och på nattåg 
krävs platsbiljetter som kostar en del. 
Under högsäsong krävs framförhållning 
med platsbokningen, särskilt nattågen 
genom Tyskland blir snabbt fullboka-
de. Reser du vid andra tider kan du vara 
mer spontan och låta lusten styra vilka 
tåg du kliver av och på. Ser det fint ut 
där tåget stannar kan du kliva av, ta en 
promenad i staden, och sedan fortsätta 
med nästa tåg. Eller vandra en bit, leder 
finns överallt.

Ny digital bokningstjänst 
Det är fortfarande ganska tidsödande 
att pussla ihop en resa och boka plats-
biljetter men i takt med att intresset 

ökar utvecklas också nya tjänster. I au-
gusti kommer Trainplanet.com, en ny 
svensk digitaliserad bokningstjänst där 
nästan alla Europas tågbolag ingår. 

Har du köpt interrailkort kan du boka 
platsbiljetterna själv genom att skapa 
konto på interrail.eu och få dem elek-
troniskt. De går även att boka direkt på 
de olika tågbolagens hemsidor, samt på 
alla större tågstationer utom i Sverige. 
Ladda gärna ner de lokala tågbolagens 
appar för aktuell trafikinfo med mera. 


