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Éjszakai utazás
Az éjszakai vonatokkal Európa számos nagyvárosába juthat el Magyarországról, Varsótól Zürichig, Bukaresttől
Stuttgartig, Csíkszeredától Berlinig

Miért érdemes éjszaka utazni?
A hosszú utazás még a legszebb tájon és a legjobb társasággal is fárasztóvá válhat, a kényelmes alvás és a
fedélzeti ellátás azonban még a messzibb utakat is kellemessé teszi, és különleges úti élményt ad.
Nem kell egész napját az utazásra szánnia, az esti indulással és reggeli érkezéssel további napokat
nyerhet a csomagolásra vagy a városnézésre, és egy rés egy délelőtti, vagy késő délutánig üzleti tárgyalásnál
sem kell hajnalban felkelnie, éjjel hazaérnie vagy szállodát foglalnia.
Nem szükséges órákkal a vonat indulása előtt a pályaudvarra érnie, nincs check-in, nem kell azon aggódnia,
hogy mindennapos használati tárgyai tiltottá válnak, és akár két bőröndöt is magával vihet ingyen, amelyek az
út egész során Ön mellett maradnak.
Az éjszakai vonatok a nagyvárosok központjába érkeznek – anélkül, hogy forgalmi dugók állítanák meg
őket – ahonnét könnyen megközelíthetők a szállodák, illetve a legfontosabb turisztikai és üzleti célpontok is.

Milyen szolgáltatással várjuk?
Az éjszakai vonatokon általában három komfortkategória – 2. osztályú ülőhelyes-, fekvőhelyes- és hálókocsi
– közül választhat. A fekvőhelyes- és hálókocsikban zárható fülkékben ágyneművel felszerelt ágyak, este ásványvíz,
reggel pedig reggeli és meleg italok várnak az utasokra. Ezekben a kocsikban saját kísérő is gondoskodik az utasok
kényelméről és biztonságáról, aki menetjegyeiket is összegyűjti éjszakára - zavartalan pihenést garantálva így.
A fekvőhelyes és hálókocsik sokban hasonlítanak egymásra, de szolgáltatásuk részben eltérő.
A fekvőhelyes és hálókocsik közti különbségek

ágyak száma egy fülkében
nemek szerinti elhelyezés
ágynemű*
tisztálkodási lehetőség

fedélzeti ellátás*
*A szolgáltatás üzemeltetőnként és viszonylatonként eltérő, egyes esetekben szűkebb vagy bővebb is lehet!
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A MÁV-START Utasellátó fekvőhelyes- [3] és hálókocsi [4]jairól, valamint azok szolgáltatásairól a linkekre kattintva
részletesen is olvashat

Mennyibe kerül az éjszakai utazás?
Ez az utazás nem a jómódúak kiváltsága! Egyes vonatokon már 10 €-ért is foglalhat fekvőhelyet hatágyas
fülkében, míg a hálókocsi kényelme már 16 €-ért is elérhető
Az éjszakai vonatokra úticéltól függően a START Europa vagy a helyfoglalást is tartalmazó START Night jegyek
jelentik a legkedvezőbb árú megoldást. Az Interrail [5] bérletek szintén érvényesek az éjszakai vonatokra is, csak a
megfelelő felár megvásárlásáról kell gondoskodni.

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/ejszakai-utazas
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