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Lillafüredi Állami Erdei Vasút 
Üzemigazgatóság 

3535 Miskolc, Erdész utca 24. 
+36 (46) 530-593, +36 (30) 488-7528 

www.eszakerdo.hu, www.laev.hu  

 

Vadászkürt Expressz Andókútra 

 

2019. szeptember 28. szombat 

 
 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. ez évben is megrendezi hagyományos szarvasbőgés-
hallgató vonatozását a Lillafüredi Állami Erdei Vasúton. A vadászati érdekességeket 
felvonultató program mellett vezetett erdei túrán is részt vehetnek az arra vállalkozók. A 
programra gyermekeket és felnőtteket egyaránt várunk. 

 
A program keretében 13:30-kor Csanyikig, majd 15:10-kor  Andókúton át Mahócáig 

közlekedő különvonatok indulnak Miskolc-Dorottya utcáról. 
A 13:30-kor induló vonat utasai a csanyiki érkezés után vezetett erdei túrával juthatnak 

el a vadászati tematikájú programok színhelyére, Andókútra. A 15:10-kor induló vonat utasai 
Andókútig utazhatnak. Szarvasbőgés-hallgatásra a visszaúton lesz lehetőség az arra alkalmas 
helyen megálló vonat szerelvényéből. A teríték készítés színhelye a Csanyiki Erdei Iskola. 
Visszautazás Andókútról minden résztvevő számára különvonattal történik. 

 
Szerelvényeink zárt és nyitott személykocsikkal egyaránt közlekednek. A szarvasbőgés-

hallgatás élménye megköveteli a nyitott kocsikat, de az esti erdő hűvöse miatt érdemes melegen 
öltözködni! 
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MENETREND, PROGRAM: 
 
Csanyik – Andúkút közti kirándulással egybekötött program: 
 
13:00-tól Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson 

- jegyváltás előzetes regisztráció alapján 

 

13:30 1. különvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Csanyikig 

13:50 1. kirándulóvonat érkezése Csanyikba 

- vezetett túra indulása Andókútra 
A túra hossza kb. 6 km, időtartama kb. 2 óra. 
Érkezés Andókútra: 16:15-ig. 

 

Kirándulás nélküli program: 
 
14:40-től Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson 

- jegyváltás előzetes regisztráció alapján 

 

15:10 2. különvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Andókúton át Mahócára 

16:10 Ortástető 

- vasútüzemi célú megállás 

16:25  Érkezés Andókútra 

- leszállás, vadászati tematikájú programok kezdete 
- a vonat szerelvénye üzemi célból tovább közlekedik Mahócáig 

16:35 2. különvonat érkezése Mahócára 

 

Visszaúti menetrend mindkét változat esetén: 
 
17:50 Különvonat visszaindulása Mahócáról 

17:56 / 18:05 Különvonat indulása Andókútról Csanyik-Erdei Iskolához 

~18:30 – 18:50 Szarvasbőgés-hallgatás kisvonatból 

 A BŐGÉSHALLGATÁS IDEJÉN TELJES CSENDET KÉRÜNK! 

19:05 Csanyik-Erdei Iskola 

- vadászati tematikájú programok az erdei iskola területén 
(teríték készítés) 
 
19:30 1. különvonat visszaindulása Csanyik-Erdei Iskolából 
20:15 2. különvonat visszaindulása Csanyik-Erdei Iskolából 
 

20:50-ig 2. különvonat 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: 

 
felnőtteknek 3200 Ft,-/fő 

gyermekeknek 3-tól 14 éves korig 2200 Ft,-/fő 
3 éven aluli gyermekek számára a részvétel díjmentes. 

fogyatékkal élő utasoknak, ill. 1 fő kísérőnek 2200 Ft,-/fő  

kutyának 2500 Ft,-/kutya 
 

Érvényes a Miskolc-Dorottya utca – Ortástető – Andókút (– Mahóca) közti egyszeri menettérti utazásra bármely 
különvonaton, valamint a programokon. 
 

A különvonatokon való utazás és a programokon való részvétel feltétele az előzetes 
regisztráció! 
 
Az előzetes regisztráció határideje 2019. szeptember 26. csütörtök 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 különvonaton való utazásra minden esetben oda-vissza útra szóló menettérti jegy váltandó. A fentieken túl egyéb 
kedvezmények nem vehetők igénybe. 

 

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI: 
 

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

- melyik különvonattal kíván(nak) utazni Miskolcról Csanyikba / Andókútra (13:30-as, vagy 
15:10-es indulás), 

- részt kívánnak-e venni a Csanyik – Andókút közti vezetett túrán, 

 

JELENTKEZÉS / további információk: kisvasut@eszakerdo.hu  
 
Minden jelentkezést legfeljebb 3 munkanapon belül visszaigazolunk! 
A szeptember 26-án 14:00 óra után érkező ímélekre már nem tudunk válaszolni! 
 
A jelentkezését visszaigazoló ímélünket kérjük minden esetben olvassa el, mert az fontos 
információkat tartalmaz! 
 
 

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. 
- Előzetes esős idő esetén az erdőben sáros, latyakos környezetre kell számítani. 
- A különvonatokat rossz idő esetén is leközlekedtetjük. 
- A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 


