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Hegyközi Erdészeti Igazgatóság 

Pálházi Állami Erdei Vasút 

3994 Pálháza, Ipartelep 1. 

+36 (47) 370-002 

www.eszakerdo.hu 
 

 

Ráadás téli fotósvonat Pálházán  

2018. február 17.  szombat 

 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. egy héttel korábbi kirándulóvonata után – ráadás – téli 
fotóvonatozásra hívja az erdei vasutak és a vasútfotózás szerelmeseit a Zemplén 
kisvasútjára, a Pálházi Állami Erdei Vasútra. 

 

 
 

A kifejezetetten vasútfotósok számára indított fotósvonatot Pálháza – Rostalló – 
Pálháza viszonylatban közlekedik majd. A fotósvonat menetrendje elsősorban a pálházi indulás 
és tekintetében kötött. Fotómegállásokra az időjárás (napsütéses, vagy borús idő) függvényében 
adott esetben csak hegymenetben kerül sor. A tiszta fotózással tölthető idő tervezetten több, 
mint 2 óra. A fotósvonatra csak a fotósvonatokon való részvétel íratlan szabályait betartó 
vasútfotósokat várunk. 

 
Szerelvényünk az időjárásnak megfelelő összeállításban, zárt és fűtött 

személykocsikból fog állni, de nagy érdeklődés esetén akár egy nyitott személykocsi 
vonatba sorozása is elképzelhető. 
 

MENETREND: 
 
11:40-től Gyülekező Pálháza állomáson 

- jegyváltás előzetes regisztráció alapján 
  

12:10 Fotósvonat indulása Pálháza állomásról Rostallóra 

- útközben fotómegállások, összesen (oda-vissza) kb. 2 óra időtartamban 
  

~16:30-ig Visszaérkezés Pálházára 
 
A különvonat a köztes időkben a tényleges igények alapján közlekedik majd. 
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RÉSZVÉTELI DÍJAK: 
 

Egységesen 3000 Ft,-/fő . 
 

A részvételi díj a program keretében közlekedő különvonaton való utazás díját tartalmazza.  

 
A részvételi jegyek a rendezvény napján, indulás előtt válthatók meg a helyszínen, Pálháza állomáson. 

 

A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció! 

 

Jelentkezési határidő: 2018. február 16. 12:00 
 
Határidő után, ill. a helyszínen jelentkezők csak a szabad helyek függvényében szállhatnak fel a vonatra! 
 
3 éven aluli gyermekek számára a különvonatokon való utazás díjmentes. 
Kutya felnőttjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (3000 Ft,-/kutya áron). 
Kerékpár nem szállítható. 

 
 

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI: 
 

- a regisztráló személy nevét (1 fő elegendő) és 

- a jelentkezők pontos számát. 

 
 

JELENTKEZÉS / további információk: kisvasut@eszakerdo.hu   
 

Minden jelentkezést legfeljebb 2 munkanapon  belül visszaigazolunk! 

 
A visszaigazolás elmaradását csak technikai hiba (téves ímélcímzés, stb.) okozhatja, így ez esetben kérjük 
jelentkezzen újra, vagy keressen telefonos elérhetőségeinken. 
 

 
 

FIGYELEM! 
 

- A rendezvényt elsősorban vasútbarátoknak ajánljuk! A program során elvárt az etikus vasútfotós 
magatartás. Aki ennek íratlan szabályait a helyszínen megszegi, ill. a program résztvevőivel nem működik 
együtt, azt a szervezők távozásra szólítják fel. 

- Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott! 

- Előzetes esős idő esetén az erdőben sáros, latyakos környezetre kell számítani. 

- A programot rossz idő esetén is megrendezzük, változatlan tartalommal. 

- A programot csak legalább 20 fő előzetes regisztrációja esetén rendezzük meg. 
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