Jenny har nått sin slutdestination – Lausanne
Vilken resväg hade du?
Jag reste först mellan Göteborg och Hamburg, och sedan mellan Hamburg och Lausanne
(båda inkluderar några byten). Jag stannade i Hamburg eftersom jag ville undvika nattåg.
När jag ändå var i Hamburg stannade jag dessutom en natt till. Har man ändå vägarna förbi
så varför inte! Jag tycker det är kul att göra resan till slutdestinationen till en del av
semestern.
Vart köpte du biljetterna?
Jag köpte de två resorna hos Deutsche Bahn. Det kändes säkert att ha alla småresor på
samma biljett, hos ett stort tågföretag. Deras app är väldigt smidig och mina papperskopior
av mina två biljetter var helt onödiga!
Stötte du på några problem?
Sträckan mellan Göteborg och Hamburg flöt på superbra, allt var i tid. Däremot stötte jag på
en hel del problem mellan Hamburg och Lausanne. Det första tåget stötte på både signalfel
och tekniskt fel, vilket gjorde att stationen som jag skulle byta tåg till Lausanne på (Zürich)
ställdes in. Deutsche Bahn’s app gav dock bra information om alternativa rutter. Det som jag
dock tyckte var ett stort osäkerhetsmoment var om min biljett var giltig på den nya resan
eller om jag behövde köpa en ny biljett, särskilt då jag nu befann mig i Schweiz. Jag
småsprang med mina två resväskor till informationsdisken. Det hade jag dock inte behövt
för jag fick direkt en underskrift som gjorde att jag kunde ta alternativa rutter med min
ordinarie biljett.
Vad tyckte du om resan?
Med tanke på att jag satt på tåg ungefär 10 timmar per dag, med två resdagar, så tyckte jag
tiden gick fort! Jag hade med mig både plugg och filmer att uppehålla mig med men jag
hann inte med allt. På ICE-tågen i Tyskland har de både WiFi och en portal med filmer och
böcker bland annat. Mest satt jag faktiskt och lyssnade på musik och tittade på landskapen
som swishade förbi.
Några lärdomar?
Det är en fördel att resa under dagen då informationsdiskarna har öppet. Särskilt var det
skönt eftersom Schweiz inte är med i EU och jag därför inte hade någon mobildata där.
Sedan löser det sig alltid i slutändan! Jag blev stressad över vad jag skulle göra när min
byteshållplats drogs in, men det funkade bra, och jag kom faktiskt fram vid ordinarie resas
utsatta tid!

