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PROGRAMOK
MENETREND
RÉSZVÉTELI DÍJAK
JELENTKEZÉS

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. október utolsó szombatján ez évben is megrendezi
hagyományos mahócai szezonzáró vonatozását. A program keretében kétféle vezetett
erdei túrával, valamint erdeiiskola-látogatással várjuk vendégeinket. Mindemellett
egyéni programként andókúti piknikezést, varbói sétát ajánlunk utasainknak.
A program keretében két különvonat indul Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára (9:30-kor és
13:10-kor), míg visszafelé három indulási időpont (11:25, 15:15 és 16:45) közül választhatnak utasaink. A
délelőtti különvonat mahócai érkezése után vezetett erdei túra indul a bükki Kis-fennsík forrásainak
felkeresésére. A délelőtti és a délutáni különvonat érkezése után egyaránt lesz lehetőség rövid sétával
felkeresni a fónagysági Bagoly-Vár Erdészeti Erdei Iskolát és megtekinteni azt.
Szerelvényeink az időjárásnak megfelelő összeállításban, zárt ás nyitott személykocsikból
fognak állni C-50-es mozdonyok vontatásával.

VEZETETT TÚRA A KIS-FENNSÍK FORRÁSAI NYOMÁBAN:
A délelőtti különvonat mahócai érkezése (10:50) után szakavatott erdész vezetésével túra indul a
bükki Kis-fennsík forrásainak felkeresésére. A túra során – az aktuális időjáráshoz is igazodva – útba
ejtjük a főbb környékbeli forrásokat, úgy mint a Dobrica-forrást, Andó-kutat, Felső-forrást, Csókásforrást. A könnyű, bárki által előzetes felkészülés nélkül is teljesíthető túra hossza kb. 8-10 km, várható
visszaérkezés Mahócára: 15:00 óra.

FÓNAGYSÁGI BAGOLY-VÁR ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA:
Mahóca végállomástól kb. 20 perc sétára fekszik Varbó irányába a fónagysági Bagoly-Vár
Erdészeti Erdei Iskola. A délelőtti és a délutáni különvonat mahócai érkezései után (10:50, ill. 14:30)
vezetett séta indul az erdei iskolához, ahol az iskola szakoktatói ismertetik majd az iskola tevékenységét,
valamint adnak ízelítőt az intézmény programjából. Az erdei iskolai program időtartama kb. 1,5 óra, így
a mellé a délelőtti különvonat utasainak egyéni programként sétát ajánlunk a Varbói-tóhoz, vagy andókúti
piknikezést.
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MENETREND:
Délelőtti különvonatok:
9:00-tól

9:30

10:42 / 10:44
10:50

11:25

11:31 / 11:34
12:22 / 12:24
12:39

Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson
- jegyváltás előzetes regisztráció alapján
1. Kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára
Andókút
- leszállási lehetőség, egyéni programok
1. kirándulóvonat érkezése Mahócára
- Vezetett túra a Kis-fennsík forrásaihoz (várható visszaérkezés: 15:00 óra)
- Vezetett séta a fónagysági Bagoly-Vár Erdészeti Erdei Iskolához, erdei iskola
bemutatása
- egyéni programok
1. kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Miskolc-Dorottya utcára
Andókút
- felszállási lehetőség
Papírgyár
1. kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára

Délutáni különvonatok:
12:30-tól

Gyülekező Miskolc-Dorottya utca állomáson
- jegyváltás előzetes regisztráció alapján

13:10

2. kirándulóvonat indulása Miskolc-Dorottya utcáról Mahócára
Papírgyár
- átszállási lehetőség Lillafüred felől (13:28)
Andókút
- leszállási lehetőség, egyéni programok
2. kirándulóvonat érkezése Mahócára
- Vezetett séta a fónagysági Bagoly-Vár Erdészeti Erdei Iskolához, erdei iskola
bemutatása
- egyéni programok

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

15:15

15:21 / 15:25
16:12 / 16:15
16:30

16:45

16:51 / 15:52
17:39 / 17:40
17:55

2. kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Miskolc-Dorottya utcára
Andókút
- felszállási lehetőség
Papírgyár
2. kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára
3. kirándulóvonat visszaindulása Mahócáról Miskolc-Dorottya utcára
Andókút
- felszállási lehetőség
Papírgyár
3. kirándulóvonat visszaérkezése Miskolc-Dorottya utcára

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



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.

RÉSZVÉTELI DÍJAK:
felnőtteknek
gyermekeknek 3-tól 14 éves korig

2500 Ft,-/fő
1400 Ft,-/fő

3 éven aluli gyermekek számára a részvétel díjmentes.

fogyatékkal élő utasoknak, ill. 1 fő kísérőnek
kerékpárra
kutyának

1400 Ft,-/fő
1400 Ft,-/db
2500 Ft,-/kutya

Érvényes a Miskolc-Dorottya utca – Ortástető – Andókút (– Mahóca) közti egyszeri menettérti utazásra bármely
különvonaton, valamint a programokon.

A különvonatokon való utazás és a programokon való részvétel feltétele az előzetes
regisztráció!
Az előzetes regisztráció határideje 2018. október 19. péntek 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.



A különvonaton való utazásra minden esetben oda-vissza útra szóló menettérti jegy váltandó. A fentieken túl egyéb
kedvezmények nem vehetők igénybe.
Kerékpárszállításra csak korlátozott számban van lehetőség. A kerékpár rögzítéséről és őrzéséről az utasnak kell
gondoskodnia.
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JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI:
-

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

-

melyik vonattal kívánnak utazni Miskolcról Mahócára (9:30-as, vagy 13:10-es indulás),

-

melyik vonattal kívánnak visszautazni Mahócáról Miskolcra (11:25-ös, 15:15-ös, vagy 16:45ös indulás),

-

részt kívánnak-e venni a kis-fennsíki túrán (csak a 9:30-as vonat utasainak!),

-

el kívánnak-e látogatni a fónagysági erdei iskolába?

JELENTKEZÉS / további információk: kisvasut@eszakerdo.hu
Minden jelentkezést legfeljebb 3 munkanapon belül visszaigazolunk!
Az október 19-én 14:00 óra után érkező ímélekre már nem tudunk válaszolni!

FIGYELEM!
-

Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott!

-

Mahóca és Andókút állomás, valamint a Mahócai ménes közvetlen környezete kiépített infrastruktúra
(melegedő, wc, büfé, stb.) nélküli erdei kirándulóhelyek. Időtöltését ennek figyelembevételével tervezze.

-

Előzetes esős idő esetén az erdőben sáros, latyakos környezetre kell számítani.

-

A programot rossz idő esetén is megrendezzük, alapvetően változatlan tartalommal.

-

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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