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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  

 

Szerelemvonat Lillafüredre  

2018. február 14 . szerda 

 

  M E N Ü A J Á N L A T  

  M E N E T R E N D  /  P R O G R A M  

  P Á R O S  R É S Z V É T E L I  D Í J A K  

  J E L E N T K E Z É S  
 
 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. ez évben is elindítja különvonatát a Lillafüredi Állami Erdei 
Vasúton Bálint, avagy Valentin, azaz a szerelmesek napján. Tartson velünk Kedvesével egy 
hangulatos kisvonatozásra, lillafüredi függőkerti sétára és egy különleges gyertyafényes 
vacsorára a lillafüredi Tókert Étterembe! 

 
 

    
 
 
A program keretében szerdán délután az alkalomhoz illő diszkrét „ruhába öltözött” szerelvénnyel 

különvonat indul Miskolc-Dorottya utcáról Lillafüredre. Az érkezés után a párok megtekinthetik a 
lillafüredi kisvasút és környékének történetét bemutató Lillafüredi Ökoturisztikai Központot, rövid 
sétát tehetnek a kivilágított függőkertben, megtekinthetik hazánk legnagyobb vízesését, majd 
kezdetét veszi a Tókert Étteremben az alkalmi gyertyafényes vacsora. Az étterem fogadóitallal és 
háromféle négyfogásos, különleges menüvel készül az alkalomra. A vacsora után vendégeink szintén 
különvonattal térhetnek vissza Miskolcra. 
 
 

Szerelvényünk az időjárásnak megfelelő összeállításban, zárt és fűtött személykocsikból fog 
állni. Helyfoglaláskor – felár ellenében – az egyébként általában négyfős vasúti szakaszokban 
kérheti csak Ön és Kedvese kétfős elhelyezését, illetve az étteremben kétfős asztalhoz történő 
foglalását. 
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A TÓKERT ÉTTEREM MENÜAJÁNLATA ÖN ÉS KEDVESE RÉSZÉRE: 
 

1.) „Tűzről pattant” menü 
Előétel: Kacsamáj terrine, mandarin zselé, füstölt vilmoskörte 
Leves: Fácán leves, erdei gombás derelye 
Főétel: Sertés szűz, csicsóka, cékla, étcsokoládés jus 
Desszert: Fehércsokoládé tart, chilis mangó 

 
2.) „Ámorító” menü 

Előétel: Füstöltpisztráng, cékla, furmint 
Leves: Birsalmás paszternák krémleves 
Főétel: Bőrén sült tanyasi csirkemell, bulgur, burgonya gratin 
Desszert: Sajttorta, szeder, törökméz 

 
3.) „Szerelmes” menü 

Előétel: Kecskesajt, füge, datolya 
Leves: Birsalmás paszternák krémleves 
Főétel: Zöld spárgás göngyölt pisztrángfilé, sült polenta 
Desszert: Sajttorta, szeder, törökméz 

 

Vendégeinket érkezéskor 1-1 pohár finom pezsgővel fogadjuk! 

1-1 pohár tetszőleges üdítő a menü részét képezi. 

 

 
 

MENETREND / PROGRAM: 
 
16:30-tól Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson 
  

16:55 Különvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Lillafüredre 
17:28 Érkezés Lillafüredre 

- Ökoturisztikai Központ megtekintése 

- séta a lillafüredi függőkertben, vízesés megtekintése 
18:00-tól Érkezés a Tókert Étterembe 

- vendégek fogadása 

- gyertyafényes vacsora 
  

20:40 Különvonat visszaindulása Lillafüredről Miskolc-Dorottya utcára 
21:13 Visszaérkezés Miskolc-Dorottya utcára 

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

13 900 Ft,-/ pár  
 
Érvényes 2 főre a Miskolc-Dorottya utca – Lillafüred közti egyszeri menettérti utazásra a „Szerelemvonat” járatán. 
A részvételi díj magában foglalja 2 fő részére a köszöntő ital, a kiválasztott négyfogásos vacsora, valamint 1-1 pohár 
üdítő árát. Az elhelyezés vasúti kocsiban négyfős szakaszokban, míg az étteremben többfős asztalnál történik. 

 

Kétszemélyes vasúti szakaszban, illetve éttermi asztalnál történő elhelyezés felára: 
 

3 500 Ft,-/ pár  
 
Érvényes 2 főre a Miskolc-Dorottya utca – Lillafüred közti egyszeri menettérti utazásra a „Szerelemvonat” járatán. 
A részvételi díj magában foglalja 2 fő részére a köszöntő ital, a kiválasztott négyfogásos vacsora, valamint 1-1 pohár 
üdítő árát. Az elhelyezés vasúti kocsiban kétfős szakaszokban, míg az étteremben kétfős asztalnál történik. 

 

A programon való részvétel kizárólag előzetes helyfoglalás és jegyváltás után lehetséges! 
 

A helyfoglalás határideje: 2017. február 12. hétfő 14:00. 
 

 
Az ímélben történt jelentkezés után minden érdeklődőt tájékoztatunk a jegyek megváltásának módjáról. 
 
 

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI: 
 

- a regisztráló személy nevét és címét (1 fő, számla kiállításához), 

- a résztvevők nevét személyenként (ültetőkártyához), 

- igényt tart-e a feláras kétfős elhelyezésre, 

- személyenként a kiválasztott menük sorszámát, vagy nevét 

(1.) Tűzről pattant; 2.) Ámorító, 3.) Szerelmes), 

- ha társasággal érkezik, igényt tart-e együttes elhelyezésre. 

 
 

JELENTKEZÉS / további tudnivalók: kisvasut@eszakerdo.hu   
 
Minden jelentkezést legfeljebb 2 munkanapon belül visszaigazolunk! 
 
 

FIGYELEM! 
 

- A programot legalább 30 fő (15 pár) előzetes jelentkezése és jegyváltása esetén rendezzük meg! 

- A befizetett részvételi díj visszatérítésére legfeljebb február 12-ig tett lemondás esetén van mód. 

 

mailto:kisvasut@eszakerdo.hu

