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Téli kisvonatozás Pálházán  

2018. február 10. szombat 

A fotósvonat programrészt február 17-ére  is meghirdetjük! 

Az erről szóló részletes programkiírást keresse további hirdetményeink között! 

(2017. január 29.) 

 

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. február 10-én szombaton téli kisvonatozásra hívja a 
zempléni erdők és a régmúlt időket idéző erdei vasutak szerelmeseit Pálházára, a 
Pálházi Állami Erdei Vasútra! Hagyományteremtőnek szánt programunk során 
remélhetőleg szép fehér ruhába öltözött téli tájban vonatozhatnak majd utasaink 
Kőkapun át Rostallóig, ill. vehetnek részt egy érdekességekben bővelkedő erdei 
sétán, vagy téli fotósvonatunkon. 

 

 
 
A program keretében délelőtt 10:30 órakor kirándulóvonat indul Pálházáról Rostallóra. 

A rostallói érkezés után szakavatott erdész vezetésével erdei séta indul a Páfrány Tanösvényre, 
melynek során a résztvevők ismerkedhetnek a téli erdőgazdálkozás feladataival és a Zemplénben 
honos növény- és állatfajok jellegzetességeivel. A túra részeként meglátogatnak majd egy erdei 
vadetetőt is, ahol interaktív módon bepillantást nyerhetnek a téli vadetetés rejtelmeibe. A 
túra végpontja Kőkapu, ahol a helyi étterem kínál lehetőséget akár egy ízletes ebéd 
elfogyasztására is. A túra hossza kb. 2,5 km, szintkülönbség hozzávetőleg 100 m, tervezett 
időtartama 2 óra. 
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A tanösvény-túrával párhuzamosan vasútfotósok számára fotósvonatot indítunk 
Rostalló – Pálháza – Rostalló viszonylatban. A fotósvonat menetrendje elsősorban a rostallói 
indulás és érkezés tekintetében kötött. Fotómegállásokra az időjárás (napsütéses, vagy borús idő) 
függvényében adott esetben csak hegymenetben kerül sor. A tiszta fotózással tölthető idő 
tervezetten 1 óra 15 perc. A fotósvonatra csak a fotósvonatokon való részvétel íratlan szabályait 
betartó vasútfotósokat várunk. 

 
Szerelvényünk az időjárásnak megfelelő összeállításban, zárt és fűtött 

személykocsikból fog állni, de nagy érdeklődés esetén akár egy nyitott személykocsi 
vonatba sorozása is elképzelhető. 

 
A szervezők előtt természetesen ismert, hogy a Zemplén szívében fekvő Pálháza az 

ország távolabbi pontjairól, ill. a fővárosból tömegközlekedéssel nehezen 
megközelíthető. Amennyiben részvételét csak ezen ok hátráltatná, kérjük jelezze azt a 
szervezőknél, akik az oda-, ill. visszautazásban aktív segítséget tudnak nyújtani elsősorban 
Miskolc-Tiszai pályaudvartól. Amennyiben a helyszínen kívánna megszállni, szállásajánlattal 
szintén segíteni tudunk. 

 

MENETREND: 
 
 
10:00-tól Gyülekező Pálháza állomáson 

- jegyváltás előzetes regisztráció alapján 
  

10:30 Kirándulóvonat indulása Pálháza állomásról Kőkapura 
11:02 Kőkapu 

- leszállási lehetőség – egyéni programok 
11:10 Érkezés Rostallóra 

- vezetett túra indulása a Páfrány Tanösvényre, ill. az interaktív vadetetésre 
(visszaérkezés kőkapura várhatóan 13:00 óráig) 

- egyéni programok 
 
 

11:20 Fotósvonat indulása Pálházára 
~11:28 Kőkapu 

- le- és felszállási lehetőség 
~12:00 Fotósvonat érkezése Pálházára 

 

~12:10 Fotósvonat visszaindulása Pálházáról Rostallóra 

- útközben fotómegállások – tiszta fotózásra fordítható idő: 1 óra 15 perc 
14:05-ig Fotósvonat visszaérkezése Rostallóra 

 
 
14:10 Kirándulóvonat visszaindulása Rostallóról Pálházára 

14:14 / 14:15 Kőkapu 

- felszállási lehetőség a túrán résztvevőknek is 
14:51 Kirándulóvonat visszaérkezése Pálházára 

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

Kirándulóvonati menetjegy: 
 

Felnőtteknek 2000 Ft,-/fő , gyermekeknek 3-tól 14 éves korig 1000 Ft,-/fő . 
 

Érvényes a Pálháza – Rostalló közti egyszeri oda-vissza utazásra a kirándulóvonatokon. 
 

Fotósvonati kiegészítő jegy: 
 
egységesen 1000 Ft,-/fő  
 
Fotósvonati kiegészítő jegy a kirándulóvonati menetjegyen felül váltandó. 
Érvényes valamennyi, a program során közlekedő különvonatra. 

 
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. február 9. 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 (2000 Ft,-/kutya áron). 
Kerékpár nem szállítható. 

 
 

JELENTKEZÉSKOR KÉRJÜK MEGADNI: 
 

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

- részt kíván(nak)-e venni a Tanösvény-túrán, 

- vagy a fotósvonaton 

 

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. 
 

mailto:kisvasut@eszakerdo.hu
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FIGYELEM! 
 

- A kisvasút téli üzemre csak korlátozottan van berendezve, ezért például rendkívüli havazás, ill. a pálya 
járhatatlansága esetén a rendezvény lemondásának jogát fenntartjuk! A rendezvény esetleges 
lemondásáról minden jelentkezőt ímélben értesítünk, ezért a rendezvény előtti napig figyelje levelezését! 

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

- A fotósvonatot csak legalább 10 fő fotósvonatra való jelentkezése esetén indítjuk el. 

- A fotósvonati programrészt elsősorban vasútbarátoknak ajánljuk! A programpont során elvárt az 
etikus vasútfotós magatartás. Aki ennek íratlan szabályait a helyszínen megszegi, ill. a program 
résztvevőivel nem működik együtt, azt a szervezők távozásra szólítják fel. 

- Alkalmas kirándulóöltözet és időjárásálló túracipő viselése ajánlott! 

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

- A műszaki feltételek teljesülése esetén a programot „rossz időben” (pl. eső, hideg) is megrendezzük, 
változatlan tartalommal. 


