Lillafüredi Állami Erdei Vasút
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3535 Miskolc, Erdész utca 24.
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www.eszakerdo.hu, www.laev.hu

Zúzmara Expressz Mahócára
2019. január 19. szombat




MENETREND
RÉSZVÉTELI DÍJAK
JELENTKEZÉS

2019. január 19-én az ÉSZAKERDŐ Zrt. ismét elindítja hagyományos téli
különvonatát Mahócára, a Lillafüredi Állami Erdei Vasút menetrend szerinti vonatok
által amúgy nem járt szárnyvonalára. A várhatóan szép téli tájban való vonatozás mellé
egyéni kikapcsolódási lehetőségeket ajánlunk utasainknak.

A program keretében reggel 9:30-kor és délután 13:10-kor kirándulóvonat indul MiskolcDorottya utcáról Mahócára. A délelőtti különvonat érkezését követően egyéni erdei túra tehető tetszés
szerint akár a kisvasút lillafüredi fővonalának garadnai végállomásáig is. A túra hossza – a pontos
útvonaltól függően – kb. 10 km. Garadnáról visszaútra a menetrend szerint közlekedő LÁEV-járatok a
programra váltott jeggyel igénybe vehetők. Az utolsó vonatindulás Garadnáról: 15:15.
A Mahócán maradók számára 11:30-kor és 15:15-kor indul vissza különvonat.
Szerelvényeink az időjárásnak megfelelő összeállításban zárt és fűtött személykocsikból
fognak állni, de szükség esetén legfeljebb egy nyitott kocsi is a vonat részét képezheti majd.
Vonógépként a tervek szerint a LÁEV két C-50-es kismozdonya fog szolgálni.
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MENETREND:

Délelőtti különvonat:
9:00-tól
Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson
- jegyváltás előzetes regisztráció alapján

9:30

10:42 / 10:44
10:50

11:30

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

1. Kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára
Andókút
- leszállási lehetőség, egyéni programok
1. Kirándulóvonat érkezése Mahócára
- egyéni programok

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

Délutáni különvonat:
12:40-től
Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson
- jegyváltás előzetes regisztráció alapján

13:10

14:22 / 14:24
14:30

15:15

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

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.

3 / 2. oldal

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
felnőtteknek
gyermekeknek 3-tól 14 éves korig

2500 Ft,-/fő
1400 Ft,-/fő

3 éven aluli gyermekek számára a részvétel díjmentes.

fogyatékkal élő utasoknak, ill. 1 fő kísérőnek
kerékpárra
kutyának

1400 Ft,-/fő
1400 Ft,-/db
2500 Ft,-/kutya

Érvényes a Miskolc-Dorottya utca – Mahóca közti egyszeri oda-vissza utazásra bármely különvonaton.
Visszaútban egy alkalommal Garadna – Miskolc-Dorottya utca viszonylatban is felhasználható.

A különvonatokon való utazás feltétele az előzetes regisztráció!
Az előzetes regisztráció határideje 2019. január 18. péntek 12:00.
Határidő után, ill. a helyszínen jelentkezők csak a szabad helyek függvényében szállhatnak fel a vonatra!
Jegyváltás előzetes regisztráció alapján, indulás előtt Miskolc-Dorottya utca állomáson.


A különvonatokon való utazásra minden esetben oda-vissza útra szóló menettérti jegy váltandó. A fentieken túl
egyéb kedvezmények nem vehetők igénybe.
Kerékpárszállításra csak korlátozott számban van lehetőség. A kerékpár rögzítéséről és őrzéséről az utasnak kell
gondoskodnia.



JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI:
-

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

-

melyik vonattal kívánnak utazni Miskolcról Mahócára (9:30-as, vagy 13:10-es indulás),

-

melyik vonattal kívánnak visszautazni Mahócáról Miskolcra (11:30-as, vagy 15:15-ös
indulás),

JELENTKEZÉS / további tudnivalók:

kisvasut@eszakerdo.hu

Minden jelentkezést legfeljebb 3 munkanapon belül visszaigazolunk!
A jelentkezésére kapott válaszlevelünket kérjük figyelmesen olvassa el, mert az fontos információkat tartalmaz!
Az január 18-án 14:00 óra után érkező ímélekre már nem tudunk válaszolni!

FIGYELEM!
-

Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott!

-

Mahóca és Andókút állomás, valamint a téli időszakban Garadna végállomás közvetlen
környezete kiépített infrastruktúra (melegedő, wc, büfé, stb.) nélküli erdei kirándulóhelyek.
Időtöltését ennek figyelembevételével tervezze!

-

A vonatban szükség esetén nyitott kocsi(k) is közlekedhet(nek).

-

A vonaton való helyfoglalás érkezési sorrendben történik, helybiztosítás nem lehetséges.

-

Esetleges felmelegedés, olvadás esetén az erdőben sáros, latyakos környezetre kell számítani.
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