
Tag toget 
på ferie 

 

 

Spar 

klimaet 
 

 

 

 

Drop flyrejser i Europa og tag toget! 

De fleste politikerne er helt uansvarlige, og vil helst 

ikke foretage sig noget. På trods af at flyrejser er 

noget af det mest klima-belastende, vi kan gøre. 

Rejselyst er dejlig, men alternativerne til flyene skal 

selvfølgelig være bedre, end de er i dag: 

Vi vil ha’ bedre tog til udlandet, vi vil ha’ nattogene 

tilbage, så vi kan komme langt på en bekvem måde 

med toget! Støt os med din underskrift: 

www.change.org/p/nattog-i-nordeuropa 

Tog giver rammer for gode ferieoplevelser 

Undgå stress i lufthavnen og følelsen af sardiner i 

dåse i flyene. Kom langsommere frem og nyd 

ændringer i landskab og kultur. Ferien starter i toget, 

for transport er ikke bare noget, der skal overstås. 

Og med et Interrail kort (købes i mange udgaver hos 

DSB), så har I ubegrænset frihed til at rejse, 

hvorhen I vil. 

Tog kører på grøn strøm, er bekvemme og hurtige, 

over 300 km/t visse steder. Fra Hamborg sydpå kan 

natten endda tages i brug med sove- og liggevogne! 

 

Der er i denne uge europæisk aktionsuge for nattog. 

www.back-on-track.eu 

 

www.baeredygtigtrafik.dk 
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