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Min rutt

• Wien (3 nätter)

• Bratislava (dagsresa)

• Prag (2 nätter)

• Berlin (2 nätter)

• Amsterdam (3 nätter)

• Paris (3 nätter)

• Barcelona (3 nätter)



Från tanke till handling

• När jag vann biljetten var jag nervös eftersom jag inte visste hur jag skulle börja planera 
rutten och vart jag skulle åka, hur länge jag skulle vara på ställena etc. Efter flera timmars 
funderande började dock saker och ting klarna.

1. Tidpunkten för resan, kontrollera bl.a. säsongstiderna, temperaturen

2. Budget

• Hur mycket pengar är du beredd att lägga på resan?

• Ha budgeten i åtanke när du planerar boende och sevärdheter.

3. Rutt (och planering av tidtabell)

• https://interrailplanner.com/

4. Titta på och markera sevärdheter

• Google Maps

5. Planera tidtabellen noggrannare när bestämt vilka sevärdheter (hur många nätter på 
platsen)

• Excel

• Rail Planner (tidtabeller för tågresor)

https://interrailplanner.com/


När den riktgivande 
planen är klar

1. Boende på resmålen (om det är osäkert lönar det sig att välja 
platser där det är möjligt att avboka gratis)

• Airbnb

• Booking.com

2. Möjliga flyg (det lönar sig att boka ca 3 veckor i förväg, i 
allmänhet billigast då)

• Finnair

• Boka biljett där du har möjlighet att checka in din väska om 
du har mycket vätskor med dig

3. Planerna är klara, kom ihåg att lämna rejält med tid för 
förflyttning, måltider och fritid så att du orkar resa

4. Glöm inte att kontrollera resebegränsningar och nödvändiga 
dokument!



Biljetter till 
sevärdheter
• Det lönar sig alltid att kontrollera om 

biljetterna finns på sevärdhetens ”egen” 
webbsida eller om det finns anvisningar om att 
köpa dem på plats!

• Möjlighet till gratis eller mycket billiga 
biljetter.

• Till exempel fick man mycket billigare 
biljetter till Eiffeltornet och gratisbiljetter 
till museet Louvre när man ansträngde sig 
med att prata franska.

• Det är i allmänhet dyrt att köpa biljett från 
turistsidor, men på vissa ställen är det det enda 
alternativet.



Packning

• Det räcker bra med en 60 L ryggsäck + en liten ryggsäck (18 
dagar), även för souvenirer.

• På en kortare sträcka behöver man inte nödvändigtvis tvätta under 
resan, till exempel tvättade jag inte själv.

• Kontrollera vädret på platserna och ta med dig kläder därefter.

• Det lönar sig inte att ta med för mycket ytterkläder, en pyjamas 
räcker, ett par byxor och t.ex. ett par t-skjortor och ett par 
långärmade skjortor, enligt väder. Strumpor (om du går mycket, ta 
tjockare långskaftade) och underkläder för varje dag eller fram till 
tvätt. Regnskydd t.ex. paraply eller regnkläder.

• Packa kläderna i plastpåsar, ifall ryggsäcken blir våt.

• Kom ihåg att ta med handduk och andra hygienartiklar.

• Kom också ihåg identitetskort och pass.

• I Europa kan man betala med finländskt bankkort på många 
ställen, men det lönar sig att reservera 50-100 € i kontanter.



Säkerhet

• Om du övernattar på ett tåg eller i en sovsal där det finns andra 
människor, är det skäl att låsa in dina saker.

• Undvik folkmassor.

• Om någon ber dig om hjälp ska du hålla ögonen öppna eller hitta på en 
orsak till att du inte kan hjälpa till nu.

• Ha inte viktiga saker i fickan.

• Förvara inte viktiga saker i ryggsäckens ytterfickor eller på ryggsäckens 
yta.

• Om du tar ut pengar från en bankautomat ska du se till att det inte 
finns verktyg som är kopplade till bedrägeri.

• Om du betalar med kort, betala hellre med pin-kod i stället för 
kontaktlös betalning.



Egna erfarenheter av resan



Frågor
Du kan också ställa frågor senare på Instagram / Snapchat: 
Jzessica



Tack för visat intresse och trevlig resa!☺


