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interrail

tekst Ida Eliassen-Coker 
 
Slik får man råd til en lang sommerferie  
utenlands med to små barn. 

Barna våre er syv og tre år, og veldig aktive. Så hvorfor i 
all verden fant vi på noe sånt? Vi har hatt mange fine tu-
rer med tog i Norge, mellom Oslo, Bergen og Trondheim. 
Barna er alltid glade for å få ta toget. 

Noen ganger planlegger vi sommerferien lang tid i for-
veien. Andre ganger ikke. Dette året var et sånt «ikke-plan-
leggingsår». Noe måtte vi likevel gjøre, for vi hadde leid ut 
huset vårt i hele juli på Airbnb. 

Først skulle vi ta det helt med ro og leie en leilighet i 
Kristiansand. Så skjønte vi at det kom til å bli ganske dyrt. 

– Hva om vi bare drar litt lenger sør, så få vi mer for pen-
gene, foreslo min ikke-norske mann.

– Ja, så lenge vi tar tog er det greit for meg.

«Hjelp, vi skal på interrail!»
Vi så på Danmark. Fant ikke noe vi ble forelsket i denne 
gangen. Vi så i Spania, men det klaffet ikke helt. Det end-
te med at vi bestilte opphold på to ulike gårder i Italia. Så 
da satt vi der, med utleid hus og betalt opphold i Italia. Vi 
hadde bare noen få dager på å finne ut hvordan vi skulle 
komme oss dit. 

Det var da vi lastet ned appen Rail Planner, som gir over-
sikt over alt som er av togtrafikk i Europa. Der plottet vi inn 
steder vi kunne tenke oss å besøke på veien. København 
var en selvfølge. Lübeck var fint, hadde vi hørt. 

Vennebesøk i München var en god idé. Og så enkelt kun-

ne det gjøres. Med interrailbilletten ble det som et måneds-
kort for hele Europa.

Spente barn, enda mer spente foreldre
Ungene var spente og glade den første morgenen. Vi voks-
ne gikk på det første toget med en positiv, men avventende 
innstilling. Hva hadde vi hoppet uti? 

Første strekning handlet om å følge treåringen frem og 
tilbake i toget. Alt var nytt og spennende, han skulle få holde 
på til han ble lei. Strekningen Göteborg til København også. 

Etter åtte timer med tog var det fint å være i København 
et døgn før vi tok den korte turen til Lübeck. Hotellet had-
de innendørs basseng, et stort pluss for våre barn, som 
ikke var nevneverdig slitne etter skarve fire timer på tog. 

Neste dag var heftigere, med 6,5 timers togtur til 
München. På den turen fikk vi imidlertid oppleve et mi-
rakel; lillebror sovnet på mammas fang så hun kunne lese 
i en roman! 

Gjestehuset i München var en positiv overraskelse og kan 
absolutt anbefales til den som ønsker seg en ekte smak av 
Bayern med høyt komfortnivå: Brauerei Gasthaus Lohhof 
som tilhører «slottsbrygeriet» i Haimhausen.

Nesten tropisk følelse
Så var det tid for Italia. Togtypene varierte stort fra land 
til land. De tyske var topp moderne og raske, mens noen 
av de italienske var et annet sted på komfortskalaen. Det 
var særlig mangelen på luftkjøling i de fulle vognene som 
tok oss med til både svunne tider og mer eksotiske strøk. 

Men på strekningen München – Padova skjedde det noe 
morsomt: Vi fant en tom kupé. Der inne kunne vi dytte alle 

15 togturer 
på 30 dager 
med to barn

Tid: 15 ulike togturer, ti 
reisedager i en måned. 
Interrail for fire: 8000 kr.
Reiserute: Oslo–Göteborg 
–København–Lübeck–

München–Padova–Firen-
ze –Montepescali–Siena– 
Firenze–Bologna–Trento 
– München–Hamburg 
–København–Oslo

Store opplevelser for en liten familie. 

Bagasjehyllen kan være god avveksling når det kribler i bena. Det gjelder å holde både barn og bagasje samlet mens man venter på neste tog. 

Noen strekninger ble så lange at vi måtte ty til Itunes. 

... og anbefalte hotell
København: Hotel Sct. Thomas

Hamburg: Mercure Hotel Hamburg City

Lübeck: Holiday Inn

München: Brauerei Gasthaus Lohhof

Familiens reiserute...


