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Az előzetes regisztráció alapján a reggeli 9:30 órakor induló különvonatra minden hely elkelt!
További jelentkezéseket csak várólistára fogadunk el, ahonnan lemondás esetén lehet átkerülni
a résztvevők listájára.
A délutáni 13:05-kor induló különvonatra még vannak szabad helyeink!
2018. május 23.

Lillafüredi kisvasút napja
Nyárköszöntő vonatozás Mahócára
2018. május 26. szombat
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. szeretettel várja Önt és Családját a Lillafüredi Állami Erdei Vasút
kisvasúti napján! Vendégeink számára a szárnyvonali különvonatozáson túl egyéni
kikapcsolódási lehetőségeket kínálunk Andókút és Mahóca környékén.
A program keretében reggel 9:30-kor és délután 13:05-kor különvonatok indulnak MiskolcDorottya utcáról Mahócára. Visszaútra a Mahócáról 11:30-kor, 15:45-kor és 17:00-kor induló vonatainkat
ajánljuk utasainknak.
Szerelvényeink az időjárásnak megfelelő összeállításban, elsősorban nyitott személykocsikból
fognak állni, de szükség esetén néhány zárt kocsi is a vonatok részét képezheti majd. Vonógépként a
tervek szerint a LÁEV két C-50-es kismozdonya fog szolgálni.
A nap során az andókúti forrástó partján vendégeink a kiadó és a szerző közreműködésével
megismerkedhetnek a közelmúltban megjelent „Miki és a lillafüredi kisvasút” című mesekönyvvel.
A mesekönyv a rendezvény ideje alatt Andókúton meg is vásárolható majd.
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. Erdei
tartózkodása során kérjük legyen tekintettel az esetleges tűzgyújtási tilalomra!



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.



VARBÓ – A Mahóca állomáshoz legközelebb fekvő település a Bükk északi lábánál elterülő takaros,
mintegy ezer lelket számláló Varbó község. A kisvasút felől a bükki erdőket elhagyva rövidesen a szemünk
elé tárul a szépséges Varbói-tó, melynek környéke nyugalmas sétára, pihenésre alkalmas. Partján könnyed
kikapcsolódást nyújt a Horgász büfé és a nemrégiben megnyílt izgalmas Kalandpark. A Kalandparkba
belépő a helyszínen váltandó, részletek ide kattintva érhetők el. A Varbói-tó, ill. a Kalandpark mintegy 3
kilométerre található Mahóca állomástól, gyalogos megközelítése 35-40 percet vesz igénybe, odaútban erős
völgy-, míg visszafelé hegymenetben.
3 / 1. oldal



FARKASGÖDÖR – A kisvasutak világa iránt érdeklődő, szívesen túrázó utasainknak ajánljuk a
nyomvonalbejárást a kisvasút néhai Mahóca – Farkasgödör-Örvénykő szakaszára. A mintegy nyolc
kilométeres már megszűnt vonalszakaszon még ma is számos emléke fedezhető fel az egykori kisvasútnak.

MENETREND:
Délelőtti különvonatok:
9:00-tól

9:30

10:42 / 10:44
10:50

11:30

11:36 / 11:40
12:27 / 12:29
12:44

Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson
- jegyváltás előzetes regisztráció alapján
1. Kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára
Andókút
- leszállási lehetőség, egyéni programok
- Miki és a lillafüredi kisvasút mesekönyv bemutató
1. kirándulóvonat érkezése Mahócára
- egyéni programok
1. kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Miskolc-Dorottya utcára
Andókút
- felszállási lehetőség
Papírgyár
1. kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára

Délutáni különvonatok:
12:30-tól

13:05

13:25 / 13:30
14:22 / 14:24
14:30

15:45

15:51 / 15:55
16:42 / 16:45
17:00

17:00

17:06 / 17:07
17:54 / 17:55
18:10

Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson
- jegyváltás előzetes regisztráció alapján
2. Kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára
Papírgyár
- átszállási lehetőség a Garadna/ Lillafüred felől érkező (13:28) személyvonatról
Andókút
- leszállási lehetőség, egyéni programok
- Miki és a lillafüredi kisvasút mesekönyv bemutató
2. kirándulóvonat érkezése Mahócára
- egyéni programok

2. kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Miskolc-Dorottya utcára
Andókút
- felszállási lehetőség
Papírgyár
- átszállási lehetőség a Lillafüred / Garadna felé közlekedő menetrend szerinti vonatra
(ind.: 16:45)
2. sz. kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára
3. kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Miskolc-Dorottya utcára
Andókút
- felszállási lehetőség
Papírgyár
2. sz. kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára
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A menetrend tájékoztató jellegű.
Az esetleges változásokról indulás előtt, illetve a helyszínen minden jelentkezőt időben értesítenünk.

RÉSZVÉTELI DÍJAK:

Kirándulóvonati menetjegy:
Felnőtteknek 2500 Ft,-/fő, gyermekeknek 3-tól 14 éves korig 1400 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!

A különvonatokon való utazás feltétele az előzetes regisztráció!
Az előzetes regisztráció határideje 2018. május 24. 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.
3 éven aluli gyermekek számára a különvonatokon való utazás díjmentes.
Kutya felnőttjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (2500 Ft,-/kutya áron).
Kerékpár gyermekjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (1400 Ft,-/kerékpár áron), korlátozott számban.

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI:
-

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

-

melyik különvonattal kíván(nak) utazni Miskolcról Mahócára (9:30-as, vagy 13:05-ös indulás),

-

melyik különvonattal kíván(nak) visszautazni Mahócáról Miskolcra (11:30-as, 15:45-ös, vagy 17:00-s indulás).

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.
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 környezetre kell számítani.
A különvonatokat rossz idő esetén is leközlekedtetjük.
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