CFF állomás Felsővisó
Jegyek / Információk / Palacsinták / Elefánt Múzeum és Café-Bár / Hagyományos máramarosi házikó

km 12,0

Novăţ megálló
Fából épült fedett terasz, piknik helyekkel / Mosdók a terasz jobb oldalán

km 12,8

Delta Novăţ (Delta elágazás)
A vasútvonal kettéágazása; Bejárhatatlan Novăţ völgye

km 15,0

A mozdony ellátása vízzel
A mosdók a kanyar után találhatók a menetiránnyal megegyezően. Az áruszállító vagonban,
a mozdony után, megtalálják az italokat.

km 18,5

Cozia megálló
Csemeteültetvény erdészházzal / Történelmi állomás épület / A faanyag felrakodásának a helye

km 20,5

Második Világháborús épületek
Jobb oldalon egy volt katonai korház / Bal oldalt egy lőszerraktár látható

km 21,6

Paltin célállomás
Roston sült különlegességeket és italokat lehet megkóstolni / Piknik helyek fedett teraszokon vagy a friss
levegőn / Az állomás történelmi épülete szuvenír bolttal és kiállítással/ Mosdók, szinpad előadásokra,
hozzáférés a tóhoz/ Manőverek a vasútvonalon és esetleg a kitermelési vonat megvárása.
Legyenek óvatosak a vasútvonal átkelésekor és ﬁgyeljenek a visszatérési jelre.
A vonat személyzetének utasításait mindig tartsák tiszteletben!
Visszatérés Felsővisóból
Szuvenírek és képeslapok / A zsidó „Elefánt” múzeum / Gyertyafényes vacsora az étkezőkocsiban / Elszállásolás a vonat-hotel „Carpatia-Express”-ben

Március 24 – Június 19 és

Szeptember 22 – November 13

Június 20 – Július 24 és
Augusztus 29 – Szeptember 18

Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap

Naponta, beleértve a vasárnapot

Vişeu de Sus

A CFF szabályzata
1. A Felsővisóbeli CFF egy erdészeti vasútvonal, mely magántulajdonban üzemel és a faanyag szállítása a fő célja. Ezért nem lehet
elvárásokat tenni a nyilvános személyszállításra, a különleges szállítási kondíciókra vagy a vonatok menetrendjét illetően.
2. Az utasoknak be kell tartani a vonatvezető rendelkezéseit, és szükség esetén, joga van megtiltani egyes személyek felszállását a vonatra.
3. Az utasok csak a személyszállításra kirendelt vagonokban utazhatnak; szigorúan tilos fellépni és a platformokra, a faanyagot vagy
árút tartalmazó vagonokba. Ne várakozzanak a vagon bejáratánál vagy ennek a lépcsőin.
4. A vonatra való felszállás vagy leszállás a menet közben szigorúan tilos.
5. A magas balesetveszély miatt, a várakozás a faanyag kezelésének közelében vagy az erdészeti munkálatok zónájában szigorúan tilos.
6. Az ablakok zárását illetve nyitását KIZÁRÓLAG a vonat személyzete végezheti.
7. Az utazás alatt, a saját biztonsága érdekében, kérjük maradjanak a helyükön.
8. Az utazás a felsővisói CFF turisztikai vonataival saját felelősségre történik. Az R.G.Holz Company és CFF Vișeu de Sus S.R.L
vállalatok nem vállalnak semmilyen felelősséget ezeknek a rendeleteknek a nem betartásáért a turisták által.
9. A menetrend, az útvonal és a megállók a faanyag kitermelésének igényeinek felel meg és bármikor változások léphetnek fel.
Ebből az okból kifolyólag nincs semmilyen biztosíték bizonyos szállítási körülményekre vagy a menetrendre, még akkor is ha ezek
nyilvánosságra voltak hozva.
10. Az utazás történelmi vasúti szerelvényeken történik, betartva a szükséges biztonsági előírásokat. Az a kiváltság, hogy ezekben
a történelmi vagonokban utazhat, kárpótolja a hiányzó komfortot, amit néha utasaink nehezményeznek.
11. Ebben az értelemben, megkérjük önöket, hogy legyenek megértőek esetleges üzemzavarok fellépésekor az utazás alatt és ne
veszítsék el türelmüket késéskor. Továbbá kérjük, hogy személyes elvárásaikat adaptálják, ﬁgyelembe véve, hogy egy történelmi
vasútvonalon utaznak, olyan berendezésekkel melyeket több mint 100 éve építették.
12. A vállalat személyzete rendelkezésére áll, bármilyen félreértés vagy kellemetlenség megoldására, abban az esetben ha az utazást
technikai vagy meteorológiai okok miatt meg kell szakítani. Kérjük beszéljenek tisztelettudóan a személyzettel és maradjanak higgadtak.

CFF Vişeu de Sus S.R.L.
Strada Cerbului Nr. 5
435700 Vişeu de Sus
Tel:
+40 (0) 262 353 381
Mobil: +40 (0) 744 686 716
Fax:
+40 (0) 262 353 384
www.cffviseu.com
info@cffviseu.com

Menetrend 2016

Az utazás útikalauza
km 3,5

Partener:

EBS Romania S. A.
Strada Pavel Roşca, Nr. 9
400118 Cluj-Napoca
Cluj, România
Tel: +40 264 406 460
www.ebs.ro
info@ebs.ro
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Paltin (km 21,6)
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kb.

09:00

Vişeu de Sus

11:00

Paltin (km 21,6)

érkezés, kb. 14:30

Árak

RON

Vişeu de Sus

Július 25 – Augusztus 28
Főszezon/Csúcsidény
Naponta, beleértve a vasárnapot
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Felnőtt

48.-

Felnőtt

53.-

Felnőtt

57.-

Nyugdíjas, Diák, Fogyatékos élö

39.-

Nyugdíjas, Diák, Fogyatékos élö

45.-

Nyugdíjas, Diák, Fogyatékos élö

49.-

6 – 16 év közötti gyerekek

33.-

6 – 16 év közötti gyerekek

36.-

6 – 16 év közötti gyerekek

39.-

** 2016-ös újdonság ** Különleges Mocăniţa utazási csomag (zárt kocsiban, az ön számára fenntartott hellyel*)
24.03 - 19.06
22.09 - 13.11

20.06 - 24.07
29.08 - 18.09

25.07 - 28.08

Felnőtt

86 RON

91 RON

95 RON

Menetjegy, grill tál, egy üdítő, kávé, egy cukrász termék

Egyetemista

77 RON

83 RON

87 RON

Menetjegy, grill tál, egy üdítő, kávé, egy cukrász termék

A csomag a következő szolgáltatásokat és termékeket tartalmazza

Gyerekek
60 RON
63 RON
66 RON Menetjegy, grill tál, egy üdítő, forró csokoládé, egy desszert
* Legalább két nappal korábban kötelező egy helyfoglalás.
Beleértve egy ingyenesen bérelhető párna.

Fontos megjegyzések
1. Vegyék figyelembe a rendkívüli ünnepi vonatokat melyek szolgáltatás-csomagokat tartalmaznak és változások léphetnek fel az árakban.
2. A minimum 15 fős szervezett csoportok 10% kedvezményben részesülnek. Kötelező az előzetes lefoglalás.
3. A turisztikai vonatokat figyelmeztetés nélkül elhalaszthatják vagy lemondhatják hogyha kaptak meteorológiai vagy a hegyi
mentőktől figyelmeztetést.
4. Kivételes esetekben szükséges lehet a gőzmozdony lecserélése egy dieseles vagy motorkocsis mozdonyra.
5. A főszezonban közbeléphet úgy az indulási és érkezési időpontok változása, mint a megállás időtartamának változása Paltinban.
6. A vonatba a belépés csak a vonatjegy alapján megengedett, amit a vonatvezető szigorúan ellenőrizni fog.
7. Az utazás alatt kötelező betartani a CFF szabályzatát, amely előírja az utazó magatartási szabályait

Rendkivüli vonatok a Vasér völgyén
Katólikus Húsvét

màrcius 26, 27 és 28 2016; indulás Felsővisóból, 10:00 órakor

Ortodox Húsvét

április 30; május 1, 2 és 3 2016; indulás Felsővisóból, 10:00 órakor

Maramureş Brunch

június 19 2016; indulás Felsővisóból, 10:30 órakor

Telihold vonat

július 23 2016; indulás Felsővisóból,19:00 órakor

Klasszikus húros hangszer előadás

augusztus 6 2016; indulás Felsővisóból, 17:00 órakor

Karácsonyi vonat

december 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 és 29 2016; indulás
Felsővisóból, 10:00 órakor

Szilveszter a Vasér völgyén

december 31 2016; indulás Felsővisóból, 18:30 órakor

Új Évi vonat

január 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 2017; indulás Felsővisóból, 10:00

A részletes programért kérjük forduljanak a személyzethez! www.cffviseu.com. Facebook: Mocăniţa Steam Train

A Carpatia Express vonat-hotel
Egy egyéni elszállásolási lehetőséget tud biztosítani azoknak akik különleges pillanatokat akarnak eltölteni: a
vonatszerelvény mely egy régi mozdonyt, egy étkezőkocsit és két hálókocsit tartalmaz, közel a CFF állomáshoz.
Egyedülálló elszállásolási körülmények, ﬁnom ételek és minőségi szolgáltatások várják Önt a Carpatia-Expressnél!
• Szállás 40 fő részére, 20 kettős fülkével

• Svédasztalos reggeli

• Vacsora a légkondicionált, 40 ülőhellyel és 60 fős
terasszal rendelkező étterem-vagonban

• Szabadtéri lounge a patak partján
• Rendezvények szervezése

Szállás reggelivel

• 64 Ron/személy - kétágyas
• 79 Ron/személy - franciaágyas
• 43 Ron/ személy. (6 – 16 év közötti gyerekek)

Gyertyafényes vacsora*

• 69 Ron/személy (4 fogásos menü, nemzetközi konyha)
• 45 Ron/személy (6 – 16 év közötti gyerekek)

**A vacsora csak elözetes foglalással lehetséges. Kérésre vegetáriánus vagy gluténmentes menüt is készítünk.

Svédasztalos reggeli

• 23 Ron/személy.

(Azon személyek számára melyek nem a Carpatia-Express vendégei, illetve szívesen látjuk a lakókocsis vendégeket is)

Shuttle vonatok a Vasér völgyén
Egy shuttle vonattal megrendezhetők különleges családi események, csoportépítő tevékenységek,
kirándulások barátokkal vagy munkatársakkal a Vasér völgyén. A Mocăniţan való utazáson
kívül, rendelkezésére áll a catering szolgáltatásunk nyitott bárral és szórakoztató tevékenységek
megszervezésével. Ilyen kirándulásokat az év bármelyik szakaszában lehet rendelni, kivéve a
főszezonban, júliusban és augusztusban.
Az előkészített vagonok minden alkalomra megfelelnek. Szeretné a Vasér völgyének szépségét egy nyitott
teraszos vagonból csodálni vagy talán egy zárt vagonból fűtéssel? Bármelyiket választhatja! Természetesen
bármilyen kombináció is lehetséges. A kiegészítő anyagok egy tender vagonban lesznek szállítva. Kérésre
az utazás alatt is kínálhatunk előételeket és italokat. Abban az esetben, ha egy gőzmozdony túl sok az Ön
csoportjának, dönthetnek egy diesel mozdony kibérlése mellett, ami kisebb árakat feltételez. Létezik az a
lehetőség is, hogy a rendszeresen közlekedő turisztikai gőzmozdonyban béreljenek ki egy vagont és egy sor
kiegészítő szolgáltatással pótolják.
A mi ajánlatunk az Ön ünnepére
• Vonatszerelvény minden alkalomra és időszakra

csoport népművészeti előadása

• Az útvonal és a program megszervezése minden
csoport igényei szerint

• Egy kompetens és vendéglátó vonat kísérő az
egész utazás idejére

• Személyreszabott tanácsaink

• Hegyi túraútvonal

• Catering nyitott bárral az egész utazás alatt és a
Paltin megállóban

• Vacsora a vonat-hotel lámpafényes étkezőkocsijában

• Egy hagyományos, a térségre jellemző népzenei

• Egy teljes program megtervezése és megszervezése

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
Mocăniţa alapcsomag: A következőket tartalmazza: vacsora a vendéglő-vagonban, éjszakai szállás reggelivel
és a vonatos utazás. Mihelyt a kedves vendégek Alsóvisóba érkeztek, elfoglalhatnak a helyüket a vonatban, az
este folyamán a gyertyafény hangulatában elfogyaszthatják a vacsorát és reggel új erőkkel indulhatnak a vonattal!
Kétágyas szállás
Franciaágyas szállás
Gyerek felárak (6-14 évesek)
173 Ron/személy
183 Ron/ személy
108 Ron/személy
Mocăniţa extra csomag: Kétszer vacsorázhat nálunk a vendéglő-vagonban, két éjszakás szállás
reggelivel és az utazás a Mocăniţa-val. Egy napot velünk fog tölteni a Vasér völgyében, a másnapi
programhoz néhány turisztikai látnivalót tudunk ajánlani.
Kétágyas szállás
Franciaágyas szállás
Gyerek felárak (6-14 évesek)
298 Ron/személy
318 Ron/személy
184 Ron/személy

