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TRAIN DE LUXE

elkápráztatni az üzleti partnereit egy emlékezetes utazással, 

családjával megünnepelni a jeles eseményeket,

vállalat fontos eseményeit felejthetetlenné tenni a kollégái számára,

álmai helyszínén tartani esküvőjét.

A Continental Classic Express szerelvénye a vasúti utazás utolsó

aranykorát, a hatvanas éveket idézi fel. A sítlus és a kényelem, amely

egykoron a Trans Europ Express luxusvonatok sajátja volt, most ismét

átélhető. Azt az időszakot hozza vissza, amikor a vasúti utazás nem csak a

közlekedés egyik módja volt, hanem egyben életérzés is.

Válassza a Continental Classic Express-t ha szeretné...

A Continental Classic Express chefje az étkzőkocsi konyhájában, gondosan

válogatott, friss alapanyagokból készíteni el a gasztronómiai

különlegességeket. A menüsorokhoz illő borokat hazánk legkiemelkedőbb

pincészeteiből válogatjuk össze. A vonat szemlyzete készen áll arra, hogy

bemutassa Önöknek ezt a klasszikus élményt. Legyenek a vendégeink és

éljék át e különleges világ nyújtotta utazási formát a Continental Classic

Express fedélzetén.

Vállaljuk charter vonatok megszervezését és közlekedtetését

Magyországon és Közép-Európában egyaránt, akár teljeskörű

programszervezéssel együtt. 



dazzle your business partners with a memorable trip,

celebrate important family events,

make important company events unforgettable for your employees,

organize your wedding in the place of your dreams.

The Continental Classic Express recalls the last golden age of rail travel,

the 1960s, and now you can re-experience the smoothness and comfort

that once belonged to the luxury Trans Europ Express trains. It reminds us

the times when traveling by train was not only a means of transport, but

also a way of life.

Choose the Continental Classic Express if you want to...

Our chef prepares gourmet specialties from carefully selected fresh

ingredients in the kitchen of the dining car. We select wines that fit the

menu of Hungary's most important wineries. Be our guest and discover the

forms of travel offered by this special world aboard the Continental Classic

Express.

We take over the organization and operation of charter trains in Hungary

and Central Europe, including the full implementation of the program.

TRAIN DE LUXE



Continental Dine 
Eredetileg a Trans Europe Express

(TEE) étkezőkocsija volt, felszerelve a

60-as évek akkor elérhető minden

luxusával. A TEE vonatok a mai

InterCity-k elődjei voltak, kiemelt

szolgáltatásokat nyújtva kötötték

össze Nyugat–Európa nagyvárosait.

Társaságunk 2015-ben vásárolta meg

a kocsit Németországból, majd teljes

felújítást végzett rajta. A külső

fényezés mellett megújult a belső tér

is, törekedve arra, hogy az étkező régi

fényét az eredeti berendezés

megtartásával nyerje vissza. Mind a

faburkolatok, mind a belső tér apróbb

elemei (kilincsek, díszlécek stb.)

eredetiek maradtak. A kocsi 42 fő

kényelmes utazását és étkezését teszi

lehetővé, ugyanakkor a konyha

kapacitása 200 fő, így több, mellé

sorozott kocsi is kiszolgálható belőle.



Continental Dine 

Gyártva

Legnagyobb sebesség

Hossz

Férőhelyek száma

Mellékhelyiségek

Légkondicionálás

Darabszám

1969

160 km/h

27.500 mm

42 fő

1 db

✓

1

This car was originally a Trans Europe Express (TEE) dining car, equipped with all the available luxuries of the 1960s. TEE

trains were the predecessors of today’s InterCity trains, offering a premium connection between West European cities.

Continental Railway Solution bought the car in 2015 from Germany and completely renovated it. All the wood coverings

and smaller details of the interior (handles, moldings, etc.) remain original. The car can comfortably accommodate up to

42 guest. The capacity of the kitchen is capable of catering for 200 guests, so it can

serve additional first class cars as well.

Produced

Maximum speed 

Lenght 

Capacity 

Toilets

Air-conditioning

Pieces

1969

160 km/h

27.500 mm

42 guests

1 

✓

1



Continental salon z 
Az exkluzív belső elrendezésű

szalonkocsiban négy hálófülke, egy

lakosztály és egy bár került

kialakításra. 1994-ben készült el

végleges formájában, az osztrák

kormányfő részére. Kormányzati

pályafutása után az ÖBB Erlebnisbahn

flottájában, különvonatokban futott.

2015-ben vásárolta meg társaságunk,

majd rögtön megkapta a cég

arculatához illeszkedő új fényezést

valamint egy kisebb belső felújítás is

elvégzésre került. A kocsiban négy

kétszemélyes, nappali utazásra is

használható hálófülke, egy

kétszemélyes, saját zuhanyzós

lakosztály, valamint egy bár kapott

helyet.



Continental salon z 

Gyártva

Legnagyobb sebesség

Hossz

Férőhelyek száma

Mellékhelyiségek

Légkondicionálás

Darabszám

1970

160 km/h

26.400 mm

10 fő

2 db

✓

1

Produced

Maximum speed 

Lenght 

Capacity 

Toilets

Air-conditioning

Pieces

1970

160 km/h

26.400 mm

10 guests

2

✓

1

This saloon car with an exclusive interior layout has four cabins with two berths, a suite with shower and a bar. The interior

is from 1994 and was used by the Austrian Prime Minister. After its governmental career, the ÖBB Erlebnisbahn ran it in

special trains in its fleet. It was purchased by our company in 2015, and then immediately received a new livery matching

the company's image. Polishing and a smaller interior enovation was also carried out.



Continental Pullman
Az első osztályú, termes elrendezésű

Continental Pullman kocsik kényelme

és megjelenése megidézi a hajdani

Pullman kocsikét. A két- és

négyszemélyes páholyokkal

berendezett kocsikban negyvenkét

vendég foglalhat helyet. A fotelszerű

ülések háttámlája dönthető, így

minden kényelmi igényt kielégítenek.

Minden páholyhoz tartozik egy teljes

értékű asztal, így vendégeink akár az

ülőhelyükön is elfogyaszthatják a

frissen, a vonaton készített ételeket.

Flottánkban jelenleg kettő Pullman

kocsi áll rendelkezésre.



Continental Pullman

Gyártva

Legnagyobb sebesség

Hossz

Férőhelyek száma

Mellékhelyiségek

Légkondicionálás

Darabszám

1960

140 km/h

23.700 mm

42 fő

2 db

-

2

Produced

Maximum speed 

Lenght 

Capacity 

Toilets

Air-conditioning

Pieces

1960

140 km/h

23.700 mm

42 guests

2

-

2

The first-class Continental Pullman car’s comfort and appearance evoke the old Pullman cars. The carriages are

equipped with two and four-person seating bays, each with its own table, and our guests can be served with their freshly

prepared meals at their seats.



Continental lounge & bar 
A Continental Pullman kocsikéval

megegyező kocsiszekrényű

Continental Lounge & Bar kocsi a

vonat közösségi pontjaként kiváló

helyszínt jelent utastársaink

megismeréséhez, új barátságok

kötéséhez.

A kocsi utastere a megrendelő

igényei szerint rendezhető be, így

akár étkezőkocsiként, akár bárként, de

akár bulikocsiként is használható.

A kocsi 2023 áprilisától érhető el

különvonatokhoz.

A kocsi ülőhelykapacitása

berendezéstől függően 16 és 32 fő

között mozog. 



Continental lounge & bar 

Gyártva

Legnagyobb sebesség

Hossz

Férőhelyek száma

Mellékhelyiségek

Légkondicionálás

Darabszám

1960

140 km/h

23.700 mm

16-32 fő

1 db

-

1

Produced

Maximum speed 

Lenght 

Capacity 

Toilets

Air-conditioning

Pieces

1960

140 km/h

23.700 mm

16-32 guests

1

-

1

The Continental Lounge & Bar car is the social hearth of the train and is an excellent place to get to know your fellow

passengers and make new friendships. The interior can be arranged according to the customer's needs, so it can be used

either as a dining car, a bar, or even a party car. The car's seating capacity varies between 16 and 32 people, depending

on the setup and will be available for special trains from April 2023.



mozdonyok
Vontatójármű flottánk egy dízel- és

két villanymozdonyból áll. A

mozdonyok a kocsikéval megegyező

bordó fényezést viselnek magukon,

egységes megjelenést biztosítva a

teljes szerelvénynek. Különvonataink 

 számára mindig az igényeknek

megfelelő mozdonyt biztosítjuk.

Our traction  fleet consists of one

diesel and two electric locomotives.

The locomotives wear the same

burgundy livery as the cars, ensuring

a uniform appearance for the entire

train. For our trains, we always provide

a locomotive suitable for the needs.



osszeallitasok
.. , ,,

Salon z Dine 

Pullman

Pullman

Pullman

Pullman

Pullman

Pullman Salon z Dine Bar & Lounge 

Max: 84 fő / guests 116 fő / guests 

Max: 126 fő / guests 168 fő / guests 

Max: 126 fő / guests 136 fő / guests 

Salon z Dine

Continental Pullman Express 

Continental Classic Express Grandeur

Continental Classic Express Superior

Optimal: 

Optimal: 

Optimal: 

Continental Classic Express Optimal: Max: 42 fő / guests 52 fő / guests 

Bar & Lounge



KAPCSOLAT

sales@continentaltrain.com
www.continentaltrain.com

www.facebook.com/Continentaltrain
+36 1 792 3021

H-1143 Budapest, Hungária krt. 80/a 
Continental Railway Solution Kft.


