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Vasútállomás

Autóbuszmegálló

Autóbuszmegálló

50 m

Széchenyi u.

Fürdőjegy Bük

Az utazásához szükséges menet- és belépőjegyeket kényelmesen, 
egyetlen vásárlással érheti el!

A kombinált jegyek

• a GYSEV Zrt. vonalain bármely, menetrend szerinti személyvonaton, 
 a Volánbusz Zrt. bármely helyi, menetrend szerinti járatán 
 és a választott programra érvényesek,

• hétköznap 8 órától, hétvégén- és ünnepnapokon pedig időbeli 
 korlátozás nélkül használhatók fel,

• InterCity és gyorsvonat a mindenkori felár megfizetése mellett vehető igénybe,
• elővételben is megválthatók, utólag nem módosíthatók, nem visszatéríthetők,
• a GYSEV pénztárakban válthatók.

Kényelmes vonatozás, közvetlen busztranszfer, kényeztető pihenés – mindez 
egyetlen jeggyel elérhető. Látogasson el kedvezményes fürdőjeggyel a régió egyik 
legnépszerűbb fürdőkomplexumába, a Bükfürdő Thermal & Spa-ba!

A kedvezményes 
fürdőjegy tartalma:

• egyszeri menettérti utazás a GYSEV Zrt.  

 vonalain Bükre,

• autóbusztranszfer Bük vasútállomás  

 és a fürdő között oda és vissza,

• belépő a Bükfürdő Thermal & Spa-ba.

Cím: Bükfürdő Thermal & Spa, 
9740 Bük, Termál krt. 2/A

Egy jeggyel több szolgáltatás
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Vasútállomás

Révai Mikló
s út

Nagysándor Jó
zsef u.

Szen
t Ist

ván út

Kiskúti út

Puskás Tivadar u.

Kandó Kálmán u.

Autóbuszmegálló

Autóbuszmegálló

Autóbuszmegálló

8,15

14

8

14

5

5

8

Xantus János 
Állatkert

Füles Bástya 
Terráriumház

200 m

650 m

900 m 
A Terráriumházba

750 m

ZOO és ZOO Plusz jegy Páros napijegy

Napi ügyintézéshez, bevásárláshoz, kiránduláshoz, városlátogatáshoz ajánljuk 
2 fő részére.
Győr, a találkozások városa, a patinás épületekben gazdag Sopron és Szombat-
hely, Szent Márton városa várja Önöket! Kedvezményes vonatjegy és korlátlan 
helyi autóbuszközlekedés – kényelmes, gondtalan kikapcsolódás, vagy ügyintézés! 

A Páros napijegy tartalma:

• utazás Győr, Sopron vagy Szombathely állomások egyikére és vissza a GYSEV Zrt.  
 vonalain, bármely vasútállomásról, tetszőleges útirányon át,

• korlátlan számú utazás a választott város helyi, menetrend szerinti autóbuszjáratain.

Cím: Xantus János Állatkert, 9027 Győr, Kiskút liget
Füles Bástya Terráriumház, 9022 Győr, Pálffy u. 4/B

Jöjjön, és ismerje meg a győri Xantus 
János Állatkert, valamint a Füles Bástya 
terráriumház kis- és nagy lakóit, bepil-
lantást nyerve izgalmas életükbe, min-
dennapjaikba!

A kedvezményes ZOO jegy 
tartalma:

• egyszeri menettérti utazás a GYSEV Zrt.  
 vonalain Győrbe,

• korlátlan számú utazás Győr városá- 
 ban a helyi, menetrend szerinti autó- 
 buszjáratokon,

• belépő a győri Xantus János Állatkertbe.

A Zoo Plusz jegy az állatkerten felül 
a Füles Bástya Terráriumházba is be-
lépést biztosít.
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Múzeumvasút, 
Kastély állomás

300 m

Széchenyi - kastély

Szolgáltatásaink

A régmúlt idők varázslata, megkapó időuta-
zás várja Nagycenken a Múzeumvasúton és a 
Széchenyi-kastélyban! A Győr-Sopron vonalon 
közlekedő GYSEV vonatokon juthat el Fertőboz 
állomásig, ahol átszállhat a kisvasútra, és beba-
rangolhatja ezt a mesés vidéket. 

A Nagycenki kombinált jegy 
tartalma:

• utazás vonattal a GYSEV Zrt.  vonalain Fertő- 
 bozra és vissza,

• menettérti utazás a Nagycenki Széchenyi  
 Múzeumvasúton,

• belépő a nagycenki Széchenyi Kastély és  
 Emlékmúzeumba.

Nagycenki kombinált jegy

Ütemes menetrend,
versenyképes menetidő

Parkolók
és kerékpártárolók

Fedélzeti és mobil
utastájékoztatás Expresszó

RaaberCity vonatok Webáruház

Villamosított vonalhálózat 
Környezetbarát közlekedés E-ügyintézés

UtascentrumTérítésmentes WIFI a
vonatokon, állomásokon

Nagycenki Széchenyi
Múzeumvasút

Kombinált 
utazási ajánlatok

FLIRT motorvonatok Contact Center

Cím: Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút 
9485 Nagycenk, Kiscenki u. 2. 98



Bérletek és kombinált bérletek

Egy bérlet, összehangolt utazás, garantált, azonnali csatlakozások 
vasút és autóbusz között a nyugat-dunántúli régióban! A kombinált 
bérletek a külön megváltott bérletekhez és az egyéni közlekedéshez 
képest lényegesen kedvezőbb eljutási lehetőséget kínálnak. A kombinált 
bérletek a GYSEV pénztárakban és az érintett autóbuszpályaudvarokon 
vásárolhatók meg.

Használja ki költségtérítési lehetőségét, és váltson vasúti bérletet!

V-A-K-Á-C-I-Ó Bérletek (diákoknak)

A nyári szünetben (június közepétől szeptember végéig) a diákok érvényes diák- 
igazolvánnyal korlátlan számú utazásra jogosultak a bérlet megváltásával. 15, 30, 
60, illetve 90 napra válthatók.

33% kedvezmény a dolgozói bérlettel rendelkezőknek

A nyári időszakban az érvényes bérlettel nem egyező belföldi viszonylatra 33%-kal 
olcsóbban vásárolhat menetjegyet gyorsvonati pótjegy megváltása nélkül.

Bérletkedvezmények
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Kombinált bérletek

Zalaegerszeg – Szentgotthárd

A kényelmes eljutást a szentgotthárdi autó-
gyár több műszakos munkarendjéhez igazí-
tott menetrend biztosítja. A zalaegerszegi 
autóbuszállomás és a körmendi intermodá-
lis állomás között autóbusszal, Körmend és 
Haris (Szentgotthárd) között pedig vonattal 
biztosított a munkába járás.

Püspökmolnári – Szombathely

Korlátlanul utazhat a GYSEV Zrt. menetrend szerinti vonatain Szombathely és 
Püspökmolnári között, a Volánbusz Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratain pedig 
Püspökmolnári vasútállomás és Püspökmolnári autóbuszforduló között. A kombinált 
bérlet Plusz mindezeken felül a szombathelyi helyi autóbuszjáratokon is érvényes.

Nádasd – Szombathely 

Korlátlan utazás a Volánbusz Zrt. menet-
rend szerinti autóbuszjáratain Nádasd  
– Körmend útvonalon, valamint a  
GYSEV Zrt. menetrend szerinti vona-
tain Körmend és Szombathely között.  
A kombinált bérlet Plusz mindezeken 
felül a szombathelyi helyi autóbuszjá-
ratokon is érvényes.

Kerékpáros ajánlataink

Kerékpáros túrajegyek hazánkban

Kedvezményes kerékpárszállítás és korlátlan baran-
golás a Balatonnál, a Tisza-tónál vagy a Fertő tónál 
kerékpárral.

Kedvező viteldíj: a kerékpárszállítás ára 50 km-ig 
egységes, felette távolság szerint változik.

Alacsonypadlós járművek, tágas beszállótér biztosítja 
a vonatokon a kényelmes és biztonságos kerékpár-
szállítást. 
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Utazz, tekerj, kóstolj és láss csodát - 
kerékpártúra

Hódítsa meg a Vendvidéket 
kerékpárral!

15

Rengeteg élmény vár Önre 
egyetlen nap alatt:

• pihentető utazás korszerű, kényelmes vonaton 
 Szentgotthárdig,

• kiváló felszereltségű és minőségű kerékpárok,
• tapasztalt kerékpáros túravezetők,
• tökmagolaj-ütés és időutazás Pityerszeren,
• őrségi dödölle és tökös-mákos rétes,
• varázslatos természeti környezet.

Mindez egyetlen jeggyel elérhető!

Fedezze fel egy nap alatt 
a vendek földjét:

• pihentető utazás korszerű, kényelmes 
vonaton Szentgotthárdig,

• kiváló felszereltségű és minőségű 
kerékpárok,

• tapasztalt kerékpáros túravezetők,
• kellemes séta a Hársas-tónál,
• gasztronómiai különlegességek,
• kitekintés a Kétvölgyi kilátóból,
• az egyedülálló kiállítás megtekintése 
az apátistvánfalvi Határőrmúzeumban,

• a természeti és az épített környezet 
harmóniája.

Kerékpáros kombinált jeggyel!

Légrádi Zoltán

Légrádi Zoltán

ÖNPI archívum

ÖNPI archívum ÖNPI archívumÖNPI archívum

elmenynektek.hu

Gyenes Csilla

Légrádi Zoltán

Varga Gábor

elmenynektek.hu

Légrádi Zoltán

elmenynektek.hu
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A rendezvényekhez kapcsolódó kedvez-
mények egy részét a MÁV-START Zrt-vel 
közösen biztosítjuk. A tájékoztatás nem 
teljeskörű, részletes információkért keres-
se fel honlapunkat!

Csoportos ajánlatunk már 10 fő együttes utazása esetén igénybe vehető, - legalább 
7 munkanappal korábban leadott, írásos bejelentés alapján. 

A bejelentő lap elérhető a GYSEV Zrt. honlapján, melyet kérjük, kitöltve küldjön 
el a csoportosutazas@gysev.hu email címre!

Utazzon a régió kedvelt nevezetes-
ségeihez, fürdőibe, valamint a nagy 
érdeklődésre számot tartó rendez-
vényekre kedvezményes menettérti 
jeggyel!

VONATOZZON A FERTŐ TÓ KELETI PARTJÁRA, ÉS VÁLTSA VONATJEGYÉT 
KEDVEZMÉNYEKRE!

Cím: 
Sektkellerei Szigeti Gmbh, 
A-7122 Gols, Sportplatzgasse 2a.
www.szigeti.at

Cím: 
Dorfmuseum Mönchhof, 
A-7123 Mönchhof, Bahngasse 62.
www.dorfmuseum.at

• 10% kedvezménnyel kóstolhat 3 féle  
 pezsgőt a Szigeti pezsgőpincészetnél 
 Golsban,

• előzetes bejelentkezés szükséges,
• a program magyar nyelven biztosított.

Csoportos utazás

• 10 % kedvezménnyel válthat belépő- 
 jegyet a mesébe illő falucskába,  
 a mönchhofi falumúzeumba,

• csoportok részére magyar nyelvű  
 vezetés előzetesen kérhető.

Dorfmuseum Mönchhof

Sektkellerei Szigeti

Alkalmi menettérti kedvezmények

10 gyermekenként
3 fő kísérő is6 éves kortól90%

50%

50%

20%
33%

10 éven aluli 
diákok

10 éven felüli 
diákok

10 gyermekenként
2 fő kísérő

10 gyermekenként
1 fő kísérő

Legalább 10, legfeljebb 19 fő
Legalább 20, legfeljebb 49 fő

Legalább 50 fő

Óvodás

Diák

Felnőtt

KedvezményCsoport Feltétel Megjegyzés

1716



Magyarországgal szomszédos, határmenti régió mind természeti, mind kulturális 

értékekben bővelkedik. Burgenland és Stájerország kincsei, Európa nagyvárosai 

és a természet szépségei várják Önt! A környező régiót sűrűn behálózó vasútvona-

lakon az étkező- és a hálókocsik teszik kényelmessé az utazást. Pihentető nyaralás, 

vonzó árak – élvezze az utazás szabadságát vasúton is!

A VorteilsCard évi egyszeri megvá-
sárlásával egész Ausztria területén 
féláron utazhat a vasúton.

Élvezze az utazás szabadságát 
egész Európában és felejtse el a 
többszöri sorban állást! Az interRail 
kedvezményes útiokmány minden 
korosztály számára, 1. és 2. kocsi-
osztályra is elérhető.

Csapjon le időben a jó ajánlatokra! A SparSchiene menetjegyekkel kedvezményes 
áron juthat el az osztrák, vagy akár távolabbi európai városokba. A jegyek adott 
napra és vonatra érvényesek, visszatérítésük, cseréjük nem lehetséges.

Nemzetközi ajánlatok

VorteilsCard

InterRail

SparSchiene
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Vonatozzunk Ausztriában egy teljes napon át! Az Einfach-Raus-Ticket nevű ked-
vezményes vasúti napijegy 2–5 fő részére érvényes, ára pedig az együtt utazók 
száma alapján változik.

Soproni indulással és érkezéssel, valamennyi osztrák célállomásra, illetve célállo-
másról érvényes, és a regionális vonatokon (R, REX, S), 2. kocsiosztályon, korlátlan 
számú utazásra jogosít az ÖBB és a Raaberbahn vonalain. 

Az Einfach-Raus-Radticket mindezeken felül utasonként egy kerékpár szállítását 
is tartalmazza.

A jegy hétköznap 9 órától másnap hajnali 3 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 
pedig egész nap érvényes.

Magyarországon kizárólag a soproni nemzetközi pénztárban kapható.

Élvezze és használja ki Ön is az Ausztria 
határ menti városaiba érvényes EURegio 
Special ajánlatokat!

Az EURegio Special menettérti jegyek 2. 
kocsiosztályon, egyszeri oda- és visszauta-
zásra, 4 napig, személy- és gyorsvonatokon 
érvényesek. Egyéb, magasabb kategóriájú 
(IC, EC, EN, RJ) vonatokon a jegyek nem 
használhatók. 

A jegyekkel az adott útvonal teljes szakaszán 
díjmentes a kerékpárszállítás. 

Einfach-Raus-Ticket

EURegio Special
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(Csorna -) Hegyeshalom – Rajka 
– Rusovce – Bratislava-Petržalka

 Budapest – Győr – Csorna – Szombathely 
 – Szentgotthárd – Graz

A stájer fővárosba este induló, és onnan a reggeli órák-

ban visszaforduló Rába InterCity Ausztriában regionális 

expresszvonatként közlekedik, és csak a főbb állomáso-

kon és megállóhelyeken áll meg. Kedvezményes, hely-

biztosítást is tartalmazó SparSchiene menetjegyek a 

vonatra válthatók.

 Sopron – Fertőszentmiklós – Pamhagen 
 – Bad Neusiedl am See 

A Fertő tó kiváló strandjai, borvidéke és az azokat kö-

rülölelő sűrű kerékpárút-hálózat legjobban a Fertővidéki 

HÉV-vel közelíthető meg. Az útvonalon az ÖBB és a 

Raaberbahn kerékpárszállításra is alkalmas, modern 

szerelvényei közlekednek.

 Deutschkreutz – Sopron – Ebenfurth – Wien 
 – Parndorf – Bratislava-Petržalka

Érkezzen Pozsonyba Ausztrián keresztül! Az útvonalon adott időpontokban a 

RaaberBahn modern, alacsonypadlós, légkondicionált Ventus motorvonatai is 

közlekednek.

A viszonylaton az ÖBB és a VOR tarifája, illetve a nemzetközi díjszabások vannak 

érvényben.

A kedvezményes menetjegyek, 7 napos és 

1 hónapos bérletek optimálisak kirándulni, 

munkába, iskolába utazóknak.

Pozsonyi városi bérlettel (DPB/IDSBK) ren-

delkezők részére további kedvezmények!
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Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút

A Széchenyi-kastély közelében 1970-72 között épült meg a 760 mm nyomtávolságú 
múzeumvasút, amelyet a GYSEV Zrt. üzemeltet Nagycenk és Fertőboz között. A 
szolgálatot lelkes gyermekvasutasok látják el. A nagycenki állomáson található 
szabadtéri mozdonyskanzenben különböző nyomtávú gőzmozdonyok, patinás 
személy-, teher- és rönkszállító, valamint alagút kocsik tekinthetők meg. 
András, a gőzös, és Kiscenk, a dízel vontatta szerelvények a régmúlt idők hangu-
latát, romantikáját idézik.

2018-19-ben a kisvasút nagyszabású felújí-
táson esett át, amely során:

• újjáépült a vasúti pálya,
• megszépültek a muzeális értékű 
 vasúti személykocsik,

• felújításra kerültek az állomások, 
 peronok,

• új játszótér és fitneszpark létesült,
• interaktív vasúti tanösvény épült,
• megnyitotta kapuit a fertőbozi Fűtőház..
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Rendezvények a múzeumvasúton 

Nagycenk

Bük

Szombathely

Graz

Győr

Pozsony

A múzeumvasút tavasztól őszig 
hétvégén, ünnepnapokon és a 
meghirdetett hétköznapokon vár-
ja látogatóit.

A vonattal érkezőknek átszállási le-
hetőséget a Győr-Sopron vonalon 
Fertőboz állomásnál biztosítunk a 
kisvasútra.

További információ: 
nagycenk-muzeumvasut@gysev.hu

- Május - gyereknap
- Szeptember - a múzeumvasút szülinapja

Egyéb rendezvények a honlapunkon.

Bécs Fertő tó
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gysev@gysev.hu

www.facebook.com/GYSEV.ZRT

www.gysev.hu/webaruhaz

+36 99 577 212

www.gysev.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!


