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A nagy érdeklődésre való tekintettel délután 13:10-kor is indítunk különvonatot Mahócára!
Részletek alább!
A délelőtt 9:30-kor induló járatunkra azonban az előzetes regisztráció alapján minden hely
elkelt! További jelentkezéseket ezen járatra csak lemondás esetén, ill. várólistára fogadunk el.
(2018. január 9.)

Zúzmara Expressz Mahócára
2018. január 20. szombat




MENETREND
RÉSZVÉTELI DÍJAK
JELENTKEZÉS

2018. január 20-án az ÉSZAKERDŐ Zrt. ismét elindítja hagyományos téli különvonatát
Mahócára, a Lillafüredi Állami Erdei Vasút menetrend szerinti vonatok által amúgy nem járt
szárnyvonalára. A remélhetőleg szép téli tájban való vonatozás mellé ezúttal vezetett erdei túrát
ajánlunk utasainknak.

A program keretében reggel 9:30-kor és délután 13:10-kor kirándulóvonat indul MiskolcDorottya utcáról Mahócára. A délelőtti különvonat érkezését követően vezetett erdei túra indul a
kisvasút lillafüredi fővonalának végállomására, Garadnára. A túrát szakavatott erdész vezeti, aki a
nevezetes pontokon meg-megállva avatja majd be az érdeklődőket az erdőgazdálkodás rejtelmeibe,
különös tekintettel a téli jellegzetességekre. A túra hossza kb. 10 km, melyet felnőtteknek és
gyermekeknek egyaránt ajánlunk. Garadnáról a túrán résztvevők szintén kisvonattal térhetnek majd
vissza a miskolci végállomásra, míg a Mahócán maradók számára 11:30-kor és 15:15-kor indul vissza a
különvonat.
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Szerelvényünk az időjárásnak megfelelő összeállításban, elsősorban zárt és fűtött
személykocsikból fog állni, de szükség esetén legfeljebb egy nyitott kocsi is a vonat részét
képezheti majd, ami a téli szezonban igazi különlegesség. Vonógépként a tervek szerint a LÁEV két
C-50-es kismozdonya fog szolgálni.
MENETREND:

9:00-tól

9:30:00

10:42 / 10:44
10:50

11:300

11:36 / 11:37
12:24 / 12:25
12:40
12:40-től

13:10

14:22 / 14:24
14:30

15:15

15:21 / 15:22
16:09 / 16:10
16:25

Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson
- jegyváltás előzetes regisztráció alapján
1. Kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára
Andókút
- leszállási lehetőség, egyéni programok
1. Kirándulóvonat érkezése Mahócára
- vezetett túra a fővonal végállomására, Garadnára (hazatérés 15:15 órakor
Garadnáról, kisvonattal)
- egyéni programok

1. Kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Miskolc-Dorottya utcára
Andókút
- felszállási lehetőség
Papírgyár
1. Kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára
Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson
- jegyváltás előzetes regisztráció alapján
2. Kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára
Andókút
- leszállási lehetőség, egyéni programok
Kirándulóvonat érkezése Mahócára
- egyéni programok

2. Kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Miskolc-Dorottya utcára
Andókút
- felszállási lehetőség
Papírgyár
Kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára

A menetrend tájékoztató jellegű.
Az esetleges változásokról indulás előtt, illetve a helyszínen minden jelentkezőt időben értesítenünk.
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RÉSZVÉTELI DÍJAK:

Kirándulóvonati menetjegy:
Felnőtteknek 2100 Ft,-/fő, gyermekeknek 3-tól 14 éves korig 1300 Ft,-/fő.
Érvényes a Miskolc-Dorottya utca – Mahóca közti egyszeri menettérti utazásra a kirándulóvonaton. Egyszeri,
megszakítás nélküli visszautazásra Garadna – Miskolc-Dorottya utca között is érvényes.

A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció!
Az előzetes regisztráció határideje 2018. január 18. 23:59.
Az ezután, vagy a helyszínen jelentkezők csak a szabad helyek függvényében vehetnek részt a programon!
Jegyváltás előzetes regisztráció alapján indulás előtt Miskolc-Dorottya utca állomáson.
3 éven aluli gyermekek számára a különvonatokon való utazás díjmentes.
Kutya felnőttjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (2100 Ft,-/kutya áron).
Kerékpár gyermekjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (1300 Ft,-/kerékpár áron), ám korlátozott
számban.

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI:
-

a jelentkezők pontos számát, megjelölve, hogy felnőtt-, vagy gyermekjegyre jogosult-e az illető,

-

részt kíván(nak)-e venni a Garadnára vezető túrán (csak a 9:30-kor induló vonat utasainak!)

JELENTKEZÉS / további információk:

kisvasut@eszakerdo.hu

Minden jelentkezést legfeljebb 2 munkanapon belül visszaigazolunk!
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FIGYELEM!
-

Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott!

-

Mahóca és Andókút állomás közvetlen környezete kiépített infrastruktúra (melegedő, wc, büfé, stb.)
nélküli erdei kirándulóhelyek. Időtöltését ennek figyelembevételével tervezze.

-

A vonatban várhatóan nyitott kocsi(k) is közlekedni fog(nak), ezért gondoskodjon meleg öltözetről!

-

A vonaton való helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

-

Meleg idő, illetve olvadás esetén az erdőben sáros, latyakos környezetre kell számítani.
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