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Avfärdsinfons program

• Möjligheter för unga i EU:s ungdomsprogram

• Praktiska tips för DiscoverEU-tågresor och förberedelser inför 
resan

• Tågturismens hemligheter under ledning av Klimat-Ulla

• Ungas erfarenheter av DiscoverEU-resa

• Möjlighet att ställa frågor i slutet av evenemanget



Avfärdsinfons praxis

• Håll mikrofonen avstängd när du inte pratar

• Du kan ställa frågor
• genom att sträcka upp den virtuella handen

• i chatten

• Vi besvarar era frågor senast i slutet av evenemanget



Om Europeiska unionen

• EU är en ekonomisk och politisk union som 
består av europeiska länder - fredsprojektet

• Demokrati, mänskliga rättigheter, 
rättsstatsprincipen, fri rörlighet, miljöskydd och 
hållbar utveckling

• 27 medlemsländer, 450 miljoner medborgare

• Gemensamt politiskt beslutsfattande

• Europeiska unionens ungdomsstrategi → EU:s 
ungdomsprogram



Möjligheter för 
unga i EU:s 
ungdomsprogram

➢ Ungdomsutbyte 
https://www.oph.fi/sv/program/ungdom
sutbyte

➢ Solidaritetsprojekt 
https://www.oph.fi/sv/program/solidarite
tsprojekt

➢ Solidaritetskårernas frivilligarbete 
https://europa.eu/youth/solidarity_sv

➢ DiscoverEU 
https://europa.eu/youth/discovereu_sv



DiscoverEU i ett 
nötskal

• EU:s möjlighet för 18-åriga 
ungdomar

• Möjlighet att resa med tåg i Europa 
och bekanta sig med kulturer, 
invånare i olika länder, andra 
resenärer och lära sig om sig själv

• Med är EU-länderna samt Island, 
Liechtenstein, norra Makedonien, 
Norge, Serbien och Turkiet

• Resekort för unga

• Resetid 1-30 dagar, fixed och 
flexible alternativ för resekort
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Meet up-träffar

• DiscoverEU meet up-träffar 
ordnas runt om i Europa

• Avsedd för unga på resa

• Bekanta dig med andra 
resenärer

• Gemensamt roligt program

• Inkluderar ofta inkvartering 
och måltider



Ansvariga för genomförandet av 
Discover-EU

Allmänna ärenden som kommissionen ansvarar för (t.ex. 
DiscoverEU:s regler och resekort):

• Frågor kan skickas till DiscoverEU:s resebyrå:

• hello@start-discover.eu

Den nationella byrån ansvarar för:

• Genomförande av avfärdsinfo

• Meet up i Finland

• nuoriso@oph.fi

mailto:hello@start-discover.eu
mailto:nuoriso@oph.fi


Säkerhet
• Teckna en reseförsäkring!

• Skaffa ett europeiskt 

sjukförsäkringskort från FPA. Med 

sjukförsäkringskortet har du rätt 

att få offentlig hälso- och sjukvård 

till samma pris som medborgarna i 

landet.

• Skriv ut och / eller skicka kopior av 

bokningar och viktiga dokument 

till din e-post. 

• Kom ihåg att spara spärrnumret 

för ditt bankkort. Ta med 

kontanter och sprid ut dem i hela 

ditt bagage.



Säkerhet
• Bekanta dig med resmålen 

på förhand: I 

utrikesministeriets 

resemeddelanden hittar du 

en översikt över säkerheten i 

destinationslandet samt 

lokala nödnummer. 

• Ta med dig ett extra lås för 

vandrarhemmet, eftersom 

det inte finns låsbara skåp i 

alla bostäder.

• Använd sunt förnuft!

https://um.fi/forsta-sidan


• Hurdana recensioner har andra resenärer gett 

boendet?

• Se till att det är bekvämt att besöka platser som 

intresserar dig.

• Bekanta dig med avbokningsvillkoren för boendet 

på förhand. Ibland kan planerna ändras snabbt 

när man interrailar. Det lönar sig alltså att 

kontrollera vilka villkor boendet har i fråga om 

avbokning.

Inkvartering



• Vandrarhem, t.ex. Hostelworld (https://www.hostelworld.com/) och Booking 
(https://www.booking.com/Hostels/)

o Billigare inkvarteringsalternativ än hotell. Möjlighet att bo i eget rum eller i delad 
sovsal. I allmänhet finns det möjlighet till frukost på vandrarhemmet och dessutom 
finns ett delat kök samt toaletter och tvättrum.

• Airbnb (https://www.airbnb.fi/)

o Lägenheter eller rum som hyrs ut av lokala parter. Ett dyrare alternativ, men lämpar 
sig till exempel när man reser med ett kompisgäng.

• Couchsurfing (https://www.couchsurfing.com/)

o Gratis inkvartering som erbjuds av lokalbefolkningen. Möjlighet att bekanta sig 
med landet tillsammans med lokalbefolkningen, å andra sidan inte det bästa 
alternativet för den som vill ha lugn och ro.

• Housesitting (https://www.mindmyhouse.com/, 
https://www.trustedhousesitters.com/)

o Avgiftsfritt inkvarteringsalternativ som baserar sig på utbyte och där man i stället 
för att betala för det tar hand om huset och / eller husdjuren. Ibland erbjuds också 
kortare alternativ. Passar bäst för personer som vill tillbringa lite längre tid på 
samma ställe och är beredda att förbinda sig att sköta om sällskapsdjur.

Länkar för att söka boende

https://www.hostelworld.com/
https://www.hostelworld.com/
https://www.airbnb.fi/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.mindmyhouse.com/
https://www.mindmyhouse.com/


Nya vänner
• DiscoverEU-meetups 

https://europa.eu/youth/discovereu/mee
tups_sv 

• Vandrarhem ger goda möjligheter att lära 
känna andra människor. Kolla också in 
MeetUp (https://www.meetup.com/) 
Couchsurfing och DiscoverEU:s FB-
grupp!

• Det bästa sättet att hitta likasinnat 
sällskap är att gå på evenemang som 
intresserar en själv – oavsett om det är 
en lokal fotbollsmatch, drag show eller 
en campingplats för vandrare.

https://www.meetup.com/


• Kontrollera telefonoperatörens 
begränsningar gällande 
utlandssamtal. Välj wifi och ring 
samtal t.ex. via WhatsApp.

• Aktuell information om 
coronarestriktionerna i respektive 
land hittar du på 
https://reopen.europa.eu/en.

• Information om olika städer hittar 
du bl.a. på webbplatsen Use-it 
(https://www.use-it.travel/home)

• Kontrollera museernas avgiftsfria 
dagar och bekanta dig med andra 
avgiftsfria möjligheter för dina 
resmål!

Andra tips

https://reopen.europa.eu/en
https://www.use-it.travel/home

