Lillafüredi Állami Erdei Vasút
Üzemigazgatóság
3535 Miskolc, Erdész utca 24.
+36 (46) 530-593, +36 (30) 488-7528
www.eszakerdo.hu, www.laev.hu

PROGRAMVÁLTOZÁS!
Előre nem látható körülmények okán a rendezvényt csak módosított tartalommal tudjuk meg
rendezni. Az elmúlt hetek jelentős esőzései miatt a Mahócai szárnyvonalon a vasúti pálya biz
tonságos vonatközlekedésre alkalmatlanná vált.
Ennélfogva, a programot a következő módon valósítjuk meg:
Reggel 9:30-kor, az eredetileg meghirdetett időpontban különvonat indul Miskolc-Dorottya utca állo
másról Lillafüreden át Garadnára.
Nyomvonalbejáró teljesítménytúránk innen fog indulni, és ide is érkezik majd vissza. A kirándulás hoszsza a Mahóca - Farkasgödör-Örvénykő közti néhai kisvasúti szárnyvonal-szakasz bejárásával együtt kb.
20 km-re módosul.
Visszautazás ugyancsak Garadnáról, a késő délutáni órákban, várhatóan 16:30-as indulással.
A megváltozott tartalom miatt a Garadnára közlekedő különvonat a normál díjszabás szerinti viteldíjak
kal vehető igénybe - felnötteknek 800, gyermekeknek 650 Ft,- egy útra. Menettérti utazás esetén ezen
viteldíjak kétszerese fizetendő.
(2016. március 13.)

Rügyfakasztó vonatozás Mahócára
2016. március 15. vasár nap




MENETREND
RÉSZVÉTELI DÍJAK
JELENTKEZÉS

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. idén megrendezi tavaszváró kirándulását Mahócai szárnyvonalon.
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A program keretében reggel 9:30 órakor különvonat indul Miskolc-Dorottya utca állomásról
Mahócára. Érkezés után a lehetőség nyílik bejárni az egykori Faskasgödör állomásig tartó nyomvonalat
szakavatott vezető kíséretében. Egyéni programok közül a híresen gyönyörű andókúti bükkösben tett
séták, az ébredő természet illatával vegyülő piknikhangulat, illetve a közeli Varbói Kalandpark
mindenféle kikapcsolódást biztosít.
A hazatérésre a nap folyamán két alkalommal – 14:45; 16:30 – közlekedő különvonattal nyílik
lehetőség.
Különvonatunk szerelvénye az időjárásnak megfelelő összeállításban, zárt és fűtött
személykocsikból fog állni. Vonógépként a tervek szerint a LÁEV két C-50-es kismozdonya fog szolgálni.
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

MENETREND / PROGRAM:
9:00-től

Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson

9:30

Egyesített 1-2. sz. kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára
A vonat Andókúton megáll: leszállási lehetőség, egyéni programok
Érkezés Mahócára
- vendégek fogadása

10:50

~11:00-tól
14:45
15:40 / 15:45
16:00:00

16:30:00
17:25 / 17:30
17:45

-

Vezetett, 16 km hosszú „teljesítménytúra” indulása az egykori Farkasgörör
állomásig a régi nyomvonalon
- Fakultatív kirándulási lehetőségek
1. sz. kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról a Dorottya utcára
Papírgyár
Visszaérkezés Miskolc-Dorottya utca állomásra
2. sz. kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról a Dorottya utcára
Papírgyár
Visszaérkezés Miskolc-Dorottya utca állomásra

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

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

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

2100 Ft,-/fő
1300 Ft,-/fő

Érvényes a Miskolc-Dorottya utca – Mahóca közti egyszeri menettérti utazásra bármely kirándulóvonaton.
Egyszeri, megszakítás nélküli visszautazásra Garadna – Miskolc-Dorottya utca között is érvényes.
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A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció!
Az előzetes regisztráció határideje: 2016. március 13. vasárnap 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 (1800 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 16 km-es nyomvonal „teljesítménytúrán”

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 kocsik is közlekedni fognak, ezért gondoskodjon meleg öltözetről!

-

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

-

A programot rossz idő esetén is megrendezzük, változatlan tartalommal.
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