PROGRAM: LONDON - VENEDIG 2 DAGAR / 1 NATT

ORIENTEXPRESSEN LONDON - VENEDIG 2
DAGAR/ 1 NATT
1 frukost, 2 luncher och 1 middag inkluderad

London - Venedig 2 dagar / 1 natt

Dag 1

London - Paris
Lunch, middag
Upplevelsen börjar med en ljuvlig brunch och en bellini ombord British Pullman-tåget på
Victoria Station i London. Tåget tar dig genom den engelska landsbygden till Folkestone.
Härifrån reser du under Engelska kanalen med buss genom Eurotunneln. I Calais på den
franska sidan går du sedan ombord på de välkända blå- och gulfärgade tågvagnarna på själva
Venezia Simplon Orient Express.
Väl ombord kan du slappna av i din exklusiva kupé och njuta av den vackra utsikten medan
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tåget rullar genom Frankrike. Efter en stund är det dags att byta om till middagen. Efter en
sagolik fyrarättersmiddag tillagad av franska kockar i toppklass, kör tåget in på Gare de l´Est
i Paris, där det blir ett kort stopp. Luta dig tillbaka i en fåtölj och lyssna på pianomusik i
barvagnen, eller dra dig tillbaka till kupén, som nu är förvandlad till ett trevligt sovrum av
klass. Medan du sover gott ombord i lyxiga sängkläder rullar tåget vidare in i Schweiz.

Dag 2

Mot Venedig
Frukost, lunch
Du vaknar upp till en storslagen utsikt över det fantastiska schweiziska alplandskapet.
Frukosten serveras i din privata kupé vid en tidpunkt som passar dig. Passa på att skaffa nya
bekantskaper över en kopp kaffe eller te i barvagnen, medan tåget rullar vidare genom det
vackra landskapet. En trerätterslunch serveras i en av de vackert inredda måltidsvagnarna.
Efter lunch kan du lugnt fortsätta att njuta av det vackra landskapet, medan tåget rullar
genom det vackra landskapet. Senare serveras afternoon tea i din kupé. Sent på
eftermiddagen korsar tåget lagunen och ankommer Santa Lucia-stationen i den förtrollande
staden Venedig.
Om du reser i motsatt riktning, från Venedig till London, har tåget avgång från Venedig redan
under förmiddagen, med ankomst till London nästa dag under eftermiddagen.
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