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Hegyközi Erdészeti Igazgatóság 

Pálházi Állami Erdei Vasút 

3994 Pálháza, Ipartelep 1. 

+36 (47) 370-002 

www.eszakerdo.hu 
 

 
Az előzetes jelentkezések alapján a program indításához szükséges legalább 30 fős létszám sajnos 

nem gyűlt össze, így a rendezvény ELMARAD! 

(2016. jún ius  24.)  

Szent Iván-éji vonatozás a Hegyközben  

2016. június 25 . szombat 

 
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. Pálháza Város Önkormányzatával együttműködésben idén első 

alkalommal rendez esti különvonatos utazást Szent Iván éjjelén a Hegyköz szívében fekvő Pálházi Állami 
Erdei Vasúton. A vonatozás mellé többek között látványos éjszakai túrát ajánlunk vendégeinknek. 

 

 
 
A program keretében délután 18:00-kor különvonat indul Pálházáról Kőkapun át Rostallóra. A rostallói 

érkezés után vezetett túra indul a Mlaka-réten át a Sólyom-bércre, ahová napnyugta előtt érkezünk. A páratlan 
nyugati kilátást kínáló magaslatról megtekintjük a naplementét, majd szürkület idején visszaindulunk Rostallóra. 
Az éjszakai túra után Rostalló végállomáson tábortűz várja vendégeinket szalonnasütési lehetőséggel. 
Különvonatunk mind oda-, mind visszaútban megáll Kőkapu megállóhelyen, le- és felszálló utasaink részére. 
 

MENETREND: 
 
17:30-tól Gyülekező Pálháza állomáson 

- jegyváltás előzetes regisztráció alapján 
  

18:00 Különvonat indulása Pálházáról Kőkapun át Rostallóra 
18:36 / 18:38 Kőkapu 

- le- és felszállási lehetőség 
18:42 Különvonat érkezése Rostallóra 

- vezetett túra a Sólyom-bérce (~4,5 km, irányonként 1,5 óra) 

- naplemente megtekintése a Sólyom-bércen 

- éjszakai túra vissza Rostallóra 

- visszaérkezés után tábortűz, szalonnasütés 
  

0:00 Különvonat visszaindulása Rostallóról Kőkapun át Pálházára 
0:04 / 0:05 Kőkapu 

- le- és felszállási lehetőség 
0:41 Különvonat visszaérkezése Pálházára 

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

Különvonati menetjegy: 
 

Felnőtteknek 1800 Ft,-/fő , gyermekeknek 3-tól 14 éves korig 1000 Ft,-/fő . 
 

Érvényes a Pálháza – Rostalló közti egyszeri menettérti utazásra a különvonaton. 

 

A programon való részvétel feltétele az előzetes regisztráció! 
 

Jelentkezési határidő: 2016. június 23. 23:59 
 
A jelentkezési határidő után, illetve a helyszínen jelentkezők csak a szabad helyek függvényében vehetnek részt a 
programon! Jegyváltás előzetes regisztráció alapján indulás előtt Pálháza állomáson. 
 
A programot csak legalább 30 fő előzetes jelentkezése esetén rendezzük meg! 
 
3 éven aluli gyermekek számára a különvonaton való utazás díjmentes. 
Kutya felnőttjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (1800 Ft,-/kutya áron). 
Kerékpár felnőttjegy váltása esetén szállítható, azonos váltási feltételekkel (1800 Ft,-/kerékpár áron), ám korlátozott számban. 

 

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI: 
 

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

- részt kíván(nak)-e venni a Sólyom-bércre vezető túrán, 

- egy elérhetőséget, ahol értesíthetjük, ha a program esetleg elmaradna (ha az nem a jelentkezési ímélcíme). 

 

JELENTKEZÉS / további információk: kisvasut@eszakerdo.hu   

 
Minden jelentkezést legfeljebb 1 munkanapon belül visszaigazolunk! 
 

 
 

FIGYELEM! 
 

- Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott! 

- Az éjszakai túrára feltétlenül hozzon magával elemlámpát! 

- Rostalló végállomás 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, változatlan tartalommal. 

mailto:kisvasut@eszakerdo.hu

