PIROSTOJÁS EXPRESSZ – 2016. március 26. szombat

MENETREND / PROGRAM
9:30

Különvonat indulása Miskolc-Dorottya utca állomásról Andókúton át Mahócára

10:50

Különvonat érkezése Mahócára


A húsvéti program résztvevői sétát tesznek a Bagoly-Vár Erdészeti Erdei
Iskolához, ahol nyuszifigurák készítésére nyílik lehetőség természetes anyagokból



Egyéni program

12:40

Visszaindulás kisvasúttal Mahócáról Andókút állomásra

12:50

Érkezés Andókút állomásra


A húsvéti program résztvevői leszállnak, fényképezkedés Erdész Nyuszival és
Erdőtündérrel. Andókúton büfé rendelkezésre áll.



Egyéni program

14:00

Különvonat visszaindulása Andókútról Miskolc-Dorottya utcára

15:10

Különvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára

A menetrend tájékoztató jellegű.
Az esetleges változásokról indulás előtt, illetve a helyszínen minden jelentkezőt időben értesítünk

Szerelvényünk előreláthatólag kettő zárt-fűtött és kettő nyitott személykocsiból fog állni.

AJÁNLOTT EGYÉNI IDŐTÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK MAHÓCA KÖRNYÉKÉN:


ANDÓKÚT – A szárnyvonal Mahóca előtti utolsó megállója Andókút. A mesébe illő kis erdei tisztáson forrás
és forrástó található, partján erdei pihenőhellyel, kiépített szalonnasütő helyekkel.



KIRÁNDULÁS – Mahóca állomás kiváló kiindulópontja lehet az északi Bükk erdeibe induló kirándulásoknak.
Könnyed túra keretében akár a Garadna völgyébe, vagy Lillafüredre is ellátogathatunk, ahonnan a
hazatérésre a kisvasút fővonalán menetrend szerint közlekedő vonatokat is igénybe vehetik a
szárnyvonali programra jegyet váltó utasaink.

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

Felnőtteknek:
Gyermekeknek (4-től 14 éves korig):
Családi jegy:

2100 Ft,-/fő
1300 Ft,-/fő
1300 Ft,-/fő

(legalább 2 felnőtt és legalább 3, legfeljebb 14 éves gyermek együtt utazása esetén. Az együtt utazók egy családhoz
tartozását igazolni nem szükséges. További együtt utazók normál díj megfizetése mellett vehetnek részt programunkon)
Érvényes a Miskolc-Dorottya utca – Mahóca közti egyszeri menettérti utazásra bármely kirándulóvonaton. Egyszeri,
megszakítás nélküli visszautazásra Garadna – Miskolc-Dorottya utca között is érvényes.

A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció!
Az előzetes regisztráció határideje: 2016. március 23. szerda 23:59.
Az ezután, vagy a helyszínen jelentkezők csak a szabad helyek függvényében vehetnek részt a
programon! Jegyváltás előzetes regisztráció alapján indulás előtt (8:45 órától) az állomáson.
4 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-e venni a húsvéti programjainkon

JELENTKEZÉS / további információk:

kisvasut@eszakerdo.hu

Minden jelentkezést legfeljebb 2 napon belül visszaigazolunk!
FIGYELEM!
-

Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott!

-

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

-

A vonatban nyitott kocsik is közlekedni fognak, ezért gondoskodjon meleg öltözetről!

-

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

-

A programot rossz idő esetén is megrendezzük, változatlan tartalommal.

