km 12,0
km 12,8
km 15,0
km 18,5
km 20,5
km 21,6

Dworzec kolejowy Vişeu de Sus
Bilety / informacje / słodkie przekąski / Muzeum i Kawiarnia-Bar „Elefant” / tradycyjny dom w
stylu maramureszańskim
Stacja Novăţ
Drewniana altanka z miejscem na piknik / toalety na prawo, w dół od altany
Delta Novăţ (Ramiﬁcaţie Deltă)
Rozwidlenie torów kolejowych / Dolina Novăţ niedostępna
Zaopatrzenie lokomotywy w wodę
Toalety zaraz za zakrętem. W wagonie restauracyjnym, zaraz za lokomotywą, można nabyć napoje
Stacja Cozia
Szkółka leśna / historyczny dworzec / miejsce załadunku drewna
Miejsce historyczne – II wojna światowa
Po prawej dawny szpital wojskowy, zaś po lewej skład amunicji
Paltin
Specjalności kuchni rumuńskiej z grilla i napoje / miejsce na piknik pod zadaszoną altaną albo
na wolnym powietrzu / zabytkowy dworzec ze sklepikiem z pamiątkami i wystawą / toalety /
scena na występy artystyczne / dojście do rzeki / manewry na torach oraz ewentualny przejazd
pociągu towarowego.
Proszę zwrócić szczególną uwagę podczas przechodzenia przez tory oraz na sygnał do
odjazdu! Polecenia drużyny konduktorskiej muszą być przestrzegane!
Powrót do Vişeu de Sus
Pamiątki i kartki pocztowe / Muzeum Żydowskie / kolacja przy świecach w wagonie
restauracyjnym / nocleg w Pociągu-Hotelu „Carpatia Express”

Program 2016

Trasa wycieczki
km 3,5

24 marca – 19 czerwca
22 września – 13 listopada
Czwartek, piątek, sobota,niedzie
Vişeu de Sus

REGULAMIN
1. CFF Vişeu de Sus jest koleją leśną, zarządzaną prywatnie, która służy przede wszystkim do transportu drewna. W związku z
powyższym, wszelkie zastrzeżenia dotyczące przewozu pasażerów, warunków przejazdu oraz rozkładu jazdy powinny uwzględniać
pierwotne przeznaczenie tej linii kolejowej.
2. Zalecenia kierownika pociągu muszą być bezwarunkowo przestrzegane przez pasażerów. W szczególnych przypadkach
kierownik ma prawo nie wpuścić do pociągu niektórych osób.
3. Pasażerowie mogą podróżować tylko i wyłącznie w wagonach przeznaczonych do transportu osób. Wejście na platformy i
wagony towarowe jest ściśle zakazane. Zakazane jest również przebywanie w wejściu do wagonów oraz na schodach.
4. Wychodzenie z / wchodzenie do pociągu podczas jazdy jest ściśle zabronione.
5. Przebywanie w miejscach przeznaczonych do ładowania drewna oraz innych czynności z nim związanych ze względów
bezpieczeństwa jest ściśle zabronione.
6. Otwieranie / zamykanie okien w wagonach jest możliwe tylko przez personel pociągu.
7. Podczas podróży, dla Państwa bezpieczeństwa, zalecamy pozostać na miejscach.
8. Podróż pociągami CFF Vişeu de Sus odbywa się na własną odpowiedzialność. R. G. Holz Company i CFF Vișeu de Sus S.R.L.
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przez turystów.
9. Godzina odjazdu, trasa i postoje pociągu są dostosowane do potrzeb produkcji i mogą ulec zmianie. W związku z powyższym
nie ma żadnej gwarancji dotyczącej warunków przejazdu oraz rozkładu jazdy, nawet jeśli te zostały już opublikowane.
10. Podróż odbywa się przy wykorzystaniu zabytkowych lokomotyw, wagonów oraz linii, niemniej wszelkie niezbędne zasady
bezpieczeństwa są przestrzegane. Przejazd w historycznych wagonach rekompensuje brak wygód.
11. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, które mogą mieć miejsce
podczas podróży oraz spóźnień. Ponadto, prosimy, w przypadku reklamacji, wziąć pod uwagę warunki podróży na trasie
obsługiwanej ponad stuletnim taborem.
12. Jeśli, w przypadku problemów technicznych lub warunków pogodowych, podróż zostanie przerwana, nasz personel jest do
Państwa dyspozycji celem rozwiązania wszelkich nieudogodnień/nieporozumień. Prosimy o zachowanie kultury osobistej i spokoju.

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

Partner:

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

Vişeu de Sus

09:00

Vişeu de Sus

około

11:00

Paltin (km 21,6)

powrót około 14:30

Ceni

RON

Dorośli

48.-

Codziennie, włącznie z niedzielą

Codziennie, włącznie z niedzielą

wyjazd

Paltin (km 21,6)

25 lipca – 28 sierpnia
Szczyt Sezonu

22 czerwca – 24 lipca
29 sierpnia – 18 września

Vişeu de Sus

wyjazd

09:00

Vişeu de Sus

około

11:00

Paltin (km 21,6)

15:30

Vişeu de Sus

RON

Ceni

powrót około

Ceni
Dorośli

53.-

wyjazd

09.00

około

11:00

powrót około 15:30

Dorośli

RON
57.-

Emeryci, studenci, niepełnosprawne 39.-

Emeryci, studenci, niepełnosprawne 45.-

Emeryci, studenci, niepełnosprawne 49.-

Dzieci 6 – 16 lat

Dzieci 6 – 16 lat

Dzieci 6 – 16 lat

33.-

36.-

39.-

*NOWOŚĆ 2016* „Mocăniţa Special” (z miejscem rezerwowanym w wagonie)
24.03 - 19.06 20.06 - 24.07
22.09 - 13.11 29.08 - 18.09

25.07 - 28.08

Usługi wliczone w cenę

Dorośli

86 RON

91 RON

95 RON

Bilet, talerz z daniem z grilla, chłodny napój, kawa, słodkie

Studenci

77 RON

83 RON

87 RON

Bilet, talerz z daniem z grilla, chłodny napój, kawa, słodkie

Dzieci
60 RON
63 RON
66 RON Bilet, talerz z daniem z grilla, chłodny napój, gorąca czekolada, słodkie
* Obowiązkowa rezerwacja, najmniej dwa dni wcześniej.
Możliwość wypożyczenia poduszki.

WAŻNE INFORMACJE
1. Proszę zwrócić uwagę na specjalne pociągi świąteczne, które zawierają w cenie różne usługi, stąd różnice w cenach.
2. Grupy minimum 15-osobowe mają 10% zniżki. Wcześniejsza rezerwacja jest obowiązkowa.
3. Pociągi turystyczne mogą zostać przełożone albo odwołane, jeśli istnieją ku temu podstawy związane z pogodą lub
ostrzeżenia ze strony Salvamont (rum. odpowiednik GOPR).
4. W szczególnych przypadkach lokomotywa na parę wodną może zostać zastąpiona lokomotywą spalinową.
5. W szczycie sezonu mogą nastąpić zmiany w godzinach wyjazdów / przyjazdów oraz czasu, jaki można spędzić na postoju w Paltin
6. Wejście do pociągu odbywa się tylko za okazaniem ważnego biletu, który zostanie dokładnie sprawdzony przez kierownika pociągu.
7. Podczas podróży należy dostosować się do regulaminu CFF.

Pociągi Specjalne – Valea Vaserului
Święta Wielkiej Nocy (Katolickie)

26, 27 i 28 marca 2016; wyjazd z Vișeu de Sus, godzina 10:00

Święta Wielkiej Nocy (Prawosławne) 30 kwietnia, 01, 02 i 03 maja 2016; wyjazd z Vișeu de Sus, godzina 10:00
Maramureş Brunch

19 czerwca 2016; wyjazd z Vișeu de Sus, godzina 10:30

Pociąg do Księżyca w Pełni

23 lipca 2016; wyjazd z Vișeu de Sus, godzina 19:00

Występ klasyczny ze wstążkami

06 sierpnia 2016; wyjazd z Vișeu de Sus, godzina 17:00

Pociąg Bożonarodzeniowy

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 i 29 grudnia 2016; wyjazd z
Vișeu de Sus, godzina 10:00

Nowy Rok w Valea Vaserului

31 grudnia 2016; wyjazd z Vișeu, godzina 18:30

Pociągi Noworoczne

02, 03, 04, 05, 06, 07 i 08 stycznia 2017; wyjazd z Vișeu de Sus,
godzina 10:00

Szczegółowy program i atrakcyjne oferty znajdziecie Państwo na stronie: www.cffviseu.com albo na
Facebook na fanpage’u „Mocăniţa Steam”. Train”

Pociąg-Hotel Carpatia Express
Oryginalny sposób na nocleg dla tych, którzy chcą spełnić niesamowite chwile. Hotel zorganizowany w pociągu
z epoki, z wagonem restauracyjnym i dwoma wagonami sypialnianymi, znajdujący się blisko Dworca CFF.
Niesamowite warunki oraz usługi o wysokiej jakości oczekują na Państwa w Carpatia-Express!
• Nocleg dla 40 osób w 20 przedziałach dwuosobowych

• Śniadanie w postaci szwedzkiego stołu

• Kolacja w wagonie restauracyjnym z klimatyzacją,
40 miejsc i 60 miejsc w ogródku

• Miejsca piknikowe przy brzegu rzeki
• Organizacja imprez

Zakwaterowanie ze śniadaniem • 65 RON / osoba w pokoju dwuosobowym
• 79 RON / osoba w pokoju jednoosobowym
• Dzieci 6-14 lat 43 RON / osoba
Kolacja w świetle świec*

• 69 RON / osoba (Menu z czterema daniami z kuchni międzynarodowej)
• Dzieci 6-14 lat 45 RON / osoba

*Kolacja jest serwowana tylko przy wcześniejszej rezerwacji. Możemy przygotować menu wegetariańskie albo bezglutenowe.

Śniadanie – szwedzki stół – 23 RON / osoba

(Serdecznie zapraszamy naszych klientów niezakwaterowanych w Carpatia-Express do skorzystania z naszego parku kempingowego)

Pociągi Charter - Valea Vaserului
Specjalne wydarzenia rodzinne, teambulding, wycieczki z przyjaciółmi lub partnerami biznesowymi
mogą zostać zorganizowane w wyczarterowanym pociągu. Poza wycieczką kolejką parową, oferujemy
nasze usługi: catering z otwartym barem, również możliwość organizacji różnorodnych zajęć.
Można zamówić takie wycieczki w każdej porze roku, jednak zalecamy okres poza szczytem sezonu
(lipiec i sierpień). Mamy przygotowane wagony na każdą okazję. Dodatkowe materiały można
przetransportować w dodatkowym wagonie. Na prośbę klienta, oferujemy podczas podróży aperitify i
napoje. Lokomotywę parową można zastąpić lokomotywą spalinową, co również przekłada się na cenę.
Wynajmujemy również wagon w pociągu z lokomotywą parową, który kursuje regularnie, wyposażony w
dodatkowe usługi.
Oto nasza oferta:
• wystrój pociągu odpowiadający każdej okazji i por roku,
• zaplanowanie trasy i programu według prefer
encji każdej grupy,
• catering i otwarty bar podczas całego
wydarzenia i na stacji Paltin,
• wycieczki górskie,
• indywidualne podejście do klienta,

• występ folklorystyczny z muzyką tradycyjną z
regionu,
• kompetentny i życzliwy kierownik pociągu,
obecny podczas całej podróży,
• kolacja w oświetlonym wagonie restauracyjnym w
Hotelu-Pociągu,
• organizacja wybranego programu.

OFERTY SPECJALNE
Pakiet podstawowy: kolacja w wagonie restauracyjnym, noc ze śniadaniem oraz wycieczka pociągiem
parowym. Po przyjeździe do Vişeu de Sus, rozgościcie się w przedziale, zakosztujecie smakowitej kolacji
i z rana wyruszycie w podróż!
Pokój dwuosobowy
Pokój jednoosobowy
Dzieci (6-14 lat)
173 RON / OSOBA
183 RON / OSOBA
108 RON / OSOBA
Pakiet rozszerzony: Dwie kolacje w wagonie restauracyjnym, dwie noce ze śniadaniem i wycieczka
pociągiem parowym. Jeden dzień spędzony w Dolinie Vaserul, zaś kolejny można spędzić w jednej z wielu
atrakcji turystycznych z regionu.
Pokój dwuosobowy
Pokój jednoosobowy
Dzieci (6-14 lat)
298 RON / OSOBA
318 RON / OSOBA
184 RON / OSOBA

