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reta ligo aldonita



Noktaj trajnoj – viaj spertoj 

• Viaj spertoj pri noktaj trajnoj? 
• Karavano-partopreninto?



Historio de noktaj trajnoj en europo

• Bildo: de.wikipedia.org/wiki/Pullmanwagen#/media/Datei:Pullman_car_interior.jpg

• Ideo veninta de Usono
• 1850aj jaroj: luksaj Pullmann-vagonoj
• Ekde 1880: „Orientexpress“ Parizo-Budapesto-Konstantinoplo
• 1960er jaroj: vojagxo por feriado en Italujo
• Spertoj pri vojagxo de Esperantistoj
• EuroNight (EN) ekde 1993



Noktaj trajnoj en la nuna tempo – la austra 
Nightjet
• Cxeso de noktaj trajnoj ofertita de Germana Fervojo fine de 2016
• Jam antauxe: redukto de la oferto, malnovaj vakonaro
• Ekde 2017: „Nightjet“ ekveturis



Konektoj de Nightjet

• Celoj ene de Austrujo Wien-Innsbruck-Feldkirch
• Celoj en Germanujo/ Svislando/ Italujo de ÖBB mem
• Celoj en Cxehxujo, Polando, Hungarujo kaj Kroatujo de partneraj 

fervojoj 



Nightjet-konektoj al/de Germanujo

• bahnkarten.at/wp-content/uploads/2017/01/folder-oebb-nightjet-
2017.pdf 

• -> Karte Seite 3

• de.wikipedia.org/wiki/ÖBB_Nightjet#/media/Datei:Map_night_trains
_in_europe.png

• -> parto okcidenta Germanujo/BeNeLuksaj landoj



Nightjet-vagonoj

• Litvagonoj (1-3 litoj), komforta lito kovrita , bonvenpakajxon, foje 
banejon

• Kusxvagonoj (4-6 simplaj kusxejoj), litkovrilo, minerala akvo
• Sidvagonoj (6 segxoj)
• Vagonoj por auxtobiloj

• Vagonoj flekseme konekteblaj 



Nightjet-planoj por la venontaj jaroj

• 13 novaj trajnoj de Siemens ekde 2023
• Sxloseblaj litoj (Mini-Suiten)
• Familiaj kupeoj (laux bezono kun aldona infana lito)
• Ekde 2021 Zürich-Amsterdam
• Ekde 2023 Berlin-Brüssel-Paris
• Ekde 2024 Zürich-Barcelona
• Novaj trajnoj gxis 230km/h rapidaj



Aliaj interesaj noktaj tranoj en Euxropo 

• EN 452/453 (Paris–Moskau)
• oferto de rusa fervojo RZhD
• 3159 kilometroj longa
• Tra Russujo, Belrusujo, Pollando, Germanujo, Francujo

• Berlin-Night-Express (Berlino-Malmö per pramsxipo Sassnitz-
Trelleborg)

• momente de privata firmao, estontece fare de la sveda fervoj

• Diversaj noktaj tranoj al suda kaj orienta europo ekde Munkeno (al Zagrebo, 
Venecio k.a.)


