
Snälltåget
• Startade 2007 med nattåg till Åre 

och Storlien under vintersäsong.
• Snälltåget är inriktat på 

privatresor och kör endast på 
biljettintäkter (inga bidrag).

• Ca 90 anställda. Huvudkontor i 
Malmö.

• Största verksamheten är dagtåg 
Malmö – Stockholm (5 timmar) 
som körs året runt varje dag.



Berlintåget (nattåg)
• Ny sträckning från 2021: Stockholm –

Malmö – Köpenhamn – Hamburg –
Berlin.

• Ersatte den tidigare linjen Malmö-
Berlin med tågfärja via Trelleborg –
Sassnitz.

• Nyare vagnar, direkttåg från/till 
Stockholm och Hamburg.

• Stockholm 16.15 Berlin 08.58.
• Trafiken startar igen 7 april och kör 

dagligen till 24 september.
• Tydligt ökat intresse att ta tåget av 

klimatskäl. 



Koncept, Mat & Dryck
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• Nattåget är ett svenskt tåg. Ombordpersonalen pratar 
svenska, engelska och tyska. 

• Semsteräventyret börjar redan ombord – det ska vara trevlig 
och mysigt!

• Restaurangvagnen ”Krogen” Stockholm – Malmö och omvänt 
för de långväga resenärerna. Bordsbokning, glas och porslin 
för miljöns och smakens skull. Varm mat från Tareq Taylor.

• Lönnkrogen öppen Malmö – Berlin och omvänt för köp av öl, 
vin, läsk, smörgåsar, wraps, snacks, kaffe/te/varm choklad 
och frukostpaket. Kortlekar och spel finns också i 
sortimentet.



Nattågskupén
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• Kupé med 6 bäddar, samma pris per kupé oavsett hur många 
resenärer. 

• Säljs även platser i delad kupé (4 personer)
• Madrass, täcke, kudde, linne för en bra komfort.
• Toalett i vagnsändarna.
• USB-uttag för att ladda mobil och ”padda”.
• Wi-Fi.
• Målgrupper

• Barnfamiljer
• Par eller kompisar som reser tillsammans

• Pris från 2.999 SEK enkel resa för hela kupén.



Sittplats
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• Sittplats i salong – från 499 SEK
• Målgrupp

• De som vill resa riktigt prisvärt, oftast yngre / backpackers



Österrike 2022 (nattåg)
• Samarbete med dansk resebyrå 

(Skinetworks).
• Premiär 28 januari
• Kör vecka 5-11 under 2022, en 

avgång per vecka.
• Direkttåg Malmö 14.40 Zell am 

See 10.27
• Transfer till många populära 

skidorter.
• Restaurangvagnen ”Krogen” med på 

hela resan.
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