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Svájc

Népek és természet harmóniája
Svájc négy államalkotó nemzetének sajátosságait – a németek tökéletességre törekvését, a franciák eleganciáját, az
olaszok könnyedségét és a rétorománok egyediségét – az egész országban érezhetjük a nagyvárosokban, a
kristálytiszta vizű tavak partján és a hegyek között is. De nem kell hegymászónak lenni ahhoz, hogy élvezzük az
érintetlen táj szépségét. Zürich hegyéről, az Uetlibergről mesébe illő kilátás nyílik a hegy lábánál elterülő városra, a
csillogó vizű Zürichi-tóra és a svájci Alpokra. A gyönyörű díszes házak, a lenyűgöző műszaki megoldású
vasútvonalak és a tavakat járó gőzhajók mind szép kiegészítői ennek a különleges tájnak.
Magyarországról Zürichbe nappal és éjszaka is közlekedik közvetlen vonat. Emellett a nappali utazásra naponta
többször is van lehetőség bécsi átszállással, amelyekről egy átszállással elérhető valamennyi fontos svájci nagyváros.
A nemzetközi menetrendek pdf formátumban itt érhetők el [1].
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[2]
A térkép pdf formátumban is letölthető. [3]

Menetjegyek és árak
START Europa [4] CH
Korlátozott számban valamennyi, a nemzetközi díjszabásban lévő magyar és svájci állomás között, vonathoz kötött,
nem visszaváltható.
Árak Budapestről 2. osztályon:
Zürich, St. Gallen, Chur 49 €-tól
Basel, Bern, Luzern, Genf 59 €-tól
Gyerekjegyek minden utazásra 5 €-ért (START Europa menetjeggyel utazó felnőttenként legfeljebb 3 gyerek
6-15 éves kor között)
Az 1. osztályon vagy más útvonalakon érvényes árakról kérjük, érdeklődjön elérhetőségeink [5] bármelyikén.
Tovább a jegyvásárlásra [6]

START Night
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Az éjszakai járatra helyfolgalást is tartalmazó menetjegyek válthatók, személyenként és irányonként az alábbi árakon:
Ülőkocsi
Fekvőhelyes kocsi
Hálókocsi
6 ágyas
4 ágyas
3 ágyas
2 ágyas
1 ágyas
fülkében
fülkében
fülkében
fülkében
fülkében
(Triple)
(Double)
(Single)
SparNight
29,90 €-tól
49,90 €-tól
59,90 €-tól
69,90 €-tól
89,90 €-tól
129,90 €-tól
menetjegy
(korlátozott
számban)
Gyerekjegy
13 €
33 €
43 €
53 €
73 €
–
(6-15 éves
korig)
Felhasználási feltételek Érvényességi idő
a jegyen lévő nap
Vonathoz kötöttség
a jegyen lévő vonatra
Kocsiosztály
a jegyen feltüntetett komfortkategória
Magasabb kocsiosztály igénybevétele
csak azonos komfortkategórián (fekvő/háló)
belül
Útmegszakítás
nem lehetséges
Visszaváltás
nem lehetséges, kivéve a gyerekjegyeknél
Gyerekkedvezmény
a megadott árakon
Kutyaszállítás
félárú normál jeggyel, csak ülőkocsiban
Helybiztosítás, felárak
az ajánlat tartalmazza
Megvásárolható
MÁV-START és GySEV pénztárak,
internetes felület [7]

Ha a START Night Promo jegyek elfogytak, vagy ha fontos, hogy a jegy visszaváltható legyen, akkor a START Night
Flex jegyekkel utazhat.
A kedvezménykártyák tulajdonosai és a csoportosan utazók kedvezményes menetjegyek váltására jogosultak, ennek
árairól kérjük, tájékozódjon jegypénztárainkban vagy ügyfélszolgálatainkon.
A 6 főnél nem nagyobb, legfeljebb 3 felnőttből álló családok a fekvőhelyes kocsiban saját fülkét is foglalhatnak 199
€-s áron.

Interrail [8]
Amennyiben körutazást szeretne tenni Svájcban, vagy az ország egy régiójának összes látványosságát szeretné
felfedezni, az Interrail bérlettel kedvező áron teheti ezt meg.
Felnőtt bérletek 146 €-tól, ifjúsági bérletek 127 €-tól.
Az Interrail bérleteket elfogadó vasúttársaságok listáját az alábbi oldalon találhatja meg:
https://www.interrail.eu/en/plan-your-trip/trains-europe/trains-country/trains-switzerland [9]
Az oda-, illetve a visszautazáshoz a Svájcon kívüli szakaszra nemzetközi menetjeggyel vagy az érintett országokra
érvényes Interrail bérletekkel kell rendelkezni.
Felárak az éjszakai járatra
Ülőkocsi
Fekvőhelyes kocsi
Hálókocsi
6 ágyas
4 ágyas
3 ágyas fül
2 ágyas
1 ágyas
fülkében
fülkében kében (Trip fülkében
fülkében
le)
(Double)
(Single)
A teljes
19 €
39 €
49 €
59 €
79 €
119 €
útvonalra
érvényes I
nterrail
bérlet
mellé
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Ülőkocsi

Fekvőhelyes kocsi
6 ágyas
4 ágyas
fülkében
fülkében

Az útvonal
egy
részére
érvényes
Interrail
bérlet(ek)
mellé

54 €

74 €

3 ágyas fülkéb
en (Triple)
84 €

Hálókocsi
2 ágyas
1 ágyas
fülkében
fülkében
(Double)
(Single)
94 €
114 €
154 €

Hasznos linkek
A Svájci Vasút (SBB) honlapja [10]
Turisztikai információk Svájcról [11]

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