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Pünkösdi zenés vonatozás
2018. május 20. vasárnap
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatóság a debreceni
Mustang Country Linedance Club-bal közösen idén is megrendezési püskösdi
zenés-táncos vonatozását Pálházáról Kőkapura.
A program keretében délután 17:30 órakor különvonat indul Pálházáról Kőkapura. A
vonaton menet közben country zene szól, valamint az állomásokon és megállóhelyeken country
táncosok előadása szórakoztatja az utasokat. Tervezett visszaérkezés Pálházára 20:00 óráig.
Szerelvényünk az időjárásnak megfelelő összeállításban, elsősorban nyitott
személykocsikból fog állni, de szükség esetén zárt személykocsit is a vonatba sorozunk.

MENETREND:
17:15-től

Gyülekező Pálháza állomáson
- jegyváltás előzetes regisztráció alapján
- country zene, country tánc

17:30

Különvonat indulása Pálháza állomásról Kőkapura
- a vonaton country zene szól
Kőkapu
- country zene, country tánc, össztánc!
- büfé, étterem egyéni igénybevétel szerint

18:15

19:20
20:00

Különvonat visszaindulása Kőkapuról Pálházára
Visszaérkezés Pálházára

A menetrend tájékoztató jellegű.
Az esetleges változásokról indulás előtt, illetve a helyszínen minden jelentkezőt időben értesítenünk.
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RÉSZVÉTELI DÍJAK:
Felnőtteknek 1500 Ft,-/fő, gyermekeknek 3-tól 14 éves korig 1000 Ft,-/fő.
Érvényes a Pálháza – Kőkapu közti egyszeri oda-vissza utazásra és a programokon való részvételre.

A részvételi jegyek a rendezvény napján, indulás előtt válthatók meg a helyszínen, Pálháza állomáson.

A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció!
Jelentkezési határidő: 2018. május 18. péntek 12:00
Határidő után, ill. a helyszínen jelentkezők csak a szabad helyek függvényében szállhatnak fel a vonatra!
3 éven aluli gyermekek számára a különvonatokon való utazás díjmentes.
Kutya felnőttjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (1500 Ft,-/kutya áron).

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI:
-

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

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.

FIGYELEM!
-

A programot csak legalább 20 fő előzetes jelentkezése esetén rendezzük meg.

-

A programot „rossz időben” (pl. esős, hűvös idő) is megrendezzük, változatlan tartalommal.
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