Kellemes túrázást, jó utazást kíván Önnek a GYSEV Zrt!
Az adott túrák több részletben is megtehetők, mert azok mindig egy
adott vasútállomásról indulnak, és ott is érnek véget. Egyes szerelvényeken többfunkciós terek vagy kerékpárszállító kocsik biztosítják a
drótszamarak kényelmét, biztonságát.
Az ajánlott kerékpáros túraútvonalak régiónk szívét-lelkét tárják fel
Ön előtt. Barangoljon az egykori Vasfüggöny mentén, ismerje meg
a nemzeti parkjaink gazdag flóráját, faunáját, a világörökségi helyszíneket, kóstolja meg kitűnő borainkat, pihenjen az illatos dűlők
árnyékában, kerekezés után, közben töltődjön fel a gyógy- és élményfürdőink egyikében!
A kerékpárutak a legszebb vidékeket szelik keresztül és vonattal
könnyedén megközelíthetők, így nem jelent akadályt, ha a túrák
kezdő- és végpontja nem ugyanazon helyszínen van, valamint a
különböző túraútvonalak tetszés szerint kombinálhatók. Az sem mellékes, hogy a megfáradt túrázó útközben akár többször is vonatra
szállhat, így a gyorsabb haladás egyben pihenéssel is párosul.
A nyugat-dunántúli régió jól kiépített útjain élmény a kerekezés!

Vonatra
a bringával!

Vonattal
és kerékpárral
a Nyugat-Dunántúlon

vasútvonal
túraútvonal
túrák közös útvonalon
országhatár
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AZ ÖN SOKOLDALÚ PARTNERE

Barangolás
a Vasfüggöny mentén
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Fedezzük fel két keréken az egykor szigorúan őrzött határátkelőket és elzárt
határ menti területeket!
A túránk az 1. napon Kapuvárról az országhatárt jelentő Hansági-főcsatorna felett átívelő Andaui
hídhoz vezet, ahol a természet értékeit megcsodálva érdemes rövid időre megpihennünk.
Innen Wallern érintésével Pamhagenbe visz utunk, ahonnan fertőszentmiklósi átszállással, vonattal
juthatunk el Sopronba (43 km). Sopronból Fertőrákost, és a Páneurópai Piknik Emlékhelyet
kereshetjük fel (23 km).
A 2. napunk egy rövid vonatúttal indul (Soprontól Kópházáig), ahonnan kerékpárral Deutschkreutznál
kilépve a határon, egészen Kőszegig túrázhatunk az osztrák oldalon (49 km).
A 3. napi utunk Kőszeg és Lukácsháza közti vonatúttal kezdődik, majd Bozsok, Narda, Szentpéterfa
és Pinkamindszent érintésével összesen hatszor tekerünk át az egykori Vasfüggönyt jelentő
országhatáron, ahol magyar és osztrák falvak egymást követve váltják egymást. A harmadik napi
végpont Horvátnádalja vasúti megállóhely, ahonnan Szentgotthárdra utazhatunk tovább (55 km).
A túra 4. napja Szentgotthárdról Alsószölnök felé vezet. Innen egy Szlovéniát és Ausztriát is érintő
körtúrát tehetünk (62 km).
Az 5. napon egy kelet-ausztriai kör nyújt határtalan élményt (44 km). A Vasfüggöny menti
barangolásunk Szentgotthárdon zárul.

Tavak, gyógy- és
élményfürdők felfedezése
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A nyári időszakban nincs jobb felfrissülés, mint egy csobbanás a Fertő tóban vagy
a régió különböző strandjain és fürdőiben.

A fürdőtúránk 1. napja a répcelaki vasútállomáson kezdődik. Répcelakról a környező falvakon át a
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőig, majd a porpáci vasútállomásig kerekezünk, onnan pedig vonattal
Szombathelyen át Kőszegre utazunk (35 km).
A túránk 2. napja Kőszegről Ausztria felé vezet. Mannersdorf, Klostermarienberg és Frankenau
érintésével az élményfürdőjéről híres Lutzmannsburgba érkezünk. Innen továbbhaladva, Zsira és
Bükfürdő között, kerékpárút vezet a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrumba (37 km).
A 3. nap kezdetén a Bük és Nagycenk közötti távolságot érdemes vasúton megtennünk. Nagycenkről
a termálfürdőjéről ismert Hegykő, majd Fertőújlak és a Fertő tó partján elhelyezkedő Illmitz, illetve
Pamhagen az úti célunk, ahonnan Fertőszentmiklósra vonattal juthatunk vissza (58 km).
A 4. napot Fertőszentmiklós és Kapuvár között rövid vonatúttal indítjuk. A kapuvári Flóra Termálfürdő
után, a Hanságon át visz utunk. Az Andaui hídnál megpihenünk, és Halbturn érintésével Mosonszolnok
felé kerekezünk tovább. Rajkáig vasúton, Rajkáról Mosonmagyaróvárra pedig kerékpáron visz az
utunk. A nap zárásaként a Bio Flexum–Termál Gyógyfürdőben frissíthetjük fel magunkat (75 km).
A túra 5. napja a már ismert szigetközi kerékpárúton folytatódik Mosonmagyaróvár és Győr között,
ahol a Lipóti Termál- és Élményfürdőt ejthetjük útba (50 km).
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Nemzeti parkok,
világörökségek megismerése

A páratlan természeti környezet és a kultúra különleges harmóniáját legjobban
két keréken élhetjük át.

Az 1. napon Győr és Mosonmagyaróvár között kiépített kerékpárutakon csodálhatjuk meg a Szigetköz
egyedi természeti értékeit (45 km).
A túra 2. napja Dunakilitin át Rajkára hívogat. Innen Jánossomorját vasúton közelítjük meg, és
a települést két keréken hagyjuk el a szomszédos Andau felé. Innen az ún. „menekülők útja” felé
kanyarodunk, amelyen különféle szimbolikus szoborcsoportokat figyelhetünk meg. Az Andaui hidat
keresztezve, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkon át Kapuvárra érkezünk (58 km).
Kapuvárról a 3. napon vonattal jutunk el Fertőszentmiklósra, majd a fertődi Esterházy-kastély
megtekintése után a Fertőzugon át, Illmitznél komppal a Fertő tavon átkelve, a Páneurópai Piknik
Emlékhelyet, végül pedig Sopront érjük el (48 km). Alternatív útvonalként Fertődről a nagycenki
Széchenyi-kastély felé kerekezhetünk tovább, Nagycenkről pedig vonattal utazhatunk vissza
Sopronba (20 km).
A túra 4. napját egy hosszabb vonatúttal kezdjük, Soprontól egészen Szentgotthárdig utazunk. Innen
Szalafőn át Őriszentpéterre vezet minket a bringaút. A nagy őrségi körtúra után Magyarszombatfa,
Velemér és Kerkafalva érintésével Őriszentpéterre érkezünk vissza (68 km).
A túránk az 5. napon ismét Őriszentpétertől indul. Pankaszon át Iváncra tartunk, végül pedig a
csákánydoroszlói vasútállomáson zárul a napunk (25 km).
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Kalandozás
borok mentén

Kerékpározás közben azok sem csalódhatnak, akik szívesen hódolnak a
gasztronómiai élményeknek. A borok szerelmesei nemcsak a Soproni borvidék
különböző borozóiban, hanem a szomszédos Burgenland hangulatos tájain is
garantáltan megtalálják számításaikat.
A bortúra 1. napja Pamhagenből indul. A környékbeli heurigerek felfedezése után Sarródon, Fertődön
és Hegykőn át Nagycenkre kerekezünk, onnan pedig vonattal érkezünk Sopronba (25 km).
A 2. napi kirándulásunk Sopronból a Fertőrákos felé vezető, erdei úton át a Páneurópai Piknik
Emlékhelyhez vezet, majd Baumgarten és Schattendorf érintésével Sopronba tér vissza (38 km).
A 3. nap egy rövid vonatúttal indul Soprontól Kópházáig, ahonnan kerékpárral Deutschkreutznál
kilépve a határon a pompás osztrák falvakon át, Kőszeg a végállomásunk. Útközben számos pince,
cégér, szobor és természetesen borozó utal a környék híres szőlőtermesztésére (49 km).
A 4. napon Kőszegről vonattal visz az utunk Szombathelyre, onnan pedig Horvátnádalja
megállóhelyre. Stremet, Güssinget, Heiligenkreuzot, az ottani vinotékákat, végül pedig
Szentgotthárdot kerékpáron érjük el (39 km).
A kirándulásunk 5. napját a Vasfüggöny-túránál már megismert, őrségi, vagy a szomszédos délburgenlandi falvak bejárásával, Szentgotthárdon vagy Csákánydoroszlón zárjuk (44 illetve 42 km).

km

Bük

Fertőd

Győr

Kapuvár

Az Alpokalja és a Kisalföld találkozásánál fekvő fürdővárosban igazi turistaparadicsom épült ki itt az utóbbi években.
A bükfürdői Gyógy- és Élménycentrum hazánk egyik legnagyobb gyógy-,
strand- és élményfürdője. A településen
számos kiváló szálláshely várja a pihenni vágyókat.

Fertőd, a Fertő-táj Világörökség települése, mely Győr és Sopron között
fekszik. A város jelképe lett az Esterházy-kastély, amely az ország egyik
leghíresebb barokk kastélya. A FertőHanság Nemzeti Park bioszféra rezervátuma számtalan kirándulási lehetőséget kínál a környékre látogatóknak.

Ipari, gazdasági, vallási, kulturális és
oktatási központ, hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő városa.
Barokk belvárosa műemlékekben gazdag, mely már a római kor óta lakott.
Fürdő, állatkert, interaktív kiállítási központ, színház, múzeumok és éttermek
gazdag kínálata várja a látogatókat.

A Rábaköz és a Hanság találkozásánál
fekvő kisváros a nyugatra vezető utak
kapujában épült. A Hansági-főcsatornán átívelő Andaui híd ma történelmi
emlékhely és gyalogos-kerékpáros
határátlépő. A híd Kapuvárról egy 15
km hosszú, jól kiépített és kitáblázott
kerékpárúton közelíthető meg az érintetlen természeti értéket képviselő hansági
lápi erdőn keresztül.

Információ: Tourinfo Iroda
9740 Bükfürdő, Buszpályaudvar
Tel.: 94/558-416 • Mobil: 30/347-2603
E-mail: info@visitbuk.hu

Információ: Tourinform Fertő-táj
9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2.
Tel.: 99/537-140
E-mail: fertotaj@tourinform.hu

Információ: Tourinform Győr
9021 Győr, Baross Gábor utca 21.
Tel.: 96/336-817
E-mail: gyor@tourinform.hu

Információ: Tourinform Fertő-táj
9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2.
Tel.: 99/537-140
E-mail: fertotaj@tourinform.hu

Cák

Fertőrákos

Hegykő

Kőszeg

A Kőszeghegyalján fekvő kis falu már a
római korban lakott település volt.
Szabadtéri Néprajzi Múzeuma az ősi
műemlék pincesor. Cák az Írottkő Natúrpark alapító tagja. Szőlő és gesztenye termesztése jellemzi a vidéket.

A Sopron mellett fekvő település a Fertő-táj Világörökség részét képezi. Nevezetessége, hogy az egyetlen olyan
település, amelyet városfal övezett és
püspöki palotája volt. Itt található a
római kori Mithrasz-szentély, a híres
Kőfejtő és Barlangszínház, valamint
a Fertő tó egyetlen magyar fürdőhelye.
Útközben megtekinthető a Páneurópai
Piknik Emlékhely is.

A Fertő-táj Világörökség részét képező településen halad át a Fertő körüli
kerékpárút. A gyógyhatású Sá-Ra
Termálfürdőnek köszönhetően a településen évről évre nő a turisták száma.
Kiemelkedő rendezvénye a Tízforrás
Fesztivál. A jó klíma, a tiszta levegő és
a helyi gasztronómia finomságai miatt
is egyre kedveltebb.

Az Alpokalján fekvő kisvárosban a történelmi belváros gondosan megőrzött
épületei, a múzeumok gazdag gyűjteményei, a Jurisics-vár, a Bechtold István
Természetvédelmi
Látogatóközpont,
valamint a térség szőlő- és borkultúráját
bemutató Borok Háza kínál látnivalót.
Az EDEN-díjas Írottkő Natúrpark
szép tájait túraútvonalon járhatjuk be.
A környéken érdemes felkeresni a Szent
Vid kápolnát, vagy az Írottkő kilátót.

Információ: Tourinform Kőszeg
9730 Kőszeg, Fő tér 2.
Tel.: 94/563-120, 94/563-121
E-mail: koszeg@tourinform.hu

Információ: Tourinform Sopron
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Tel.: 99/517-560, 517-527
E-mail: sopron@tourinform.hu

Információ: Tourinform Sopron
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Tel.: 99/517-560, 517-527
E-mail: sopron@tourinform.hu

Információ: Tourinform Kőszeg
9730 Kőszeg, Fő tér 2.
Tel.: 94/563-120
E-mail: koszeg@tourinform.hu

Magyarszombatfa

Nagycenk

Sárvár

Szalafő

Az őrségi falu fazekasmesterségéről
híres: a településen napjainkban 14
család tagjai művelik ezt a mesterséget. A hagyományos mesterség eszközeit, tárgyi emlékeit a múzeumként
működő Fazekasházban, a modern
fazekasság tárgykultúráját a Fazekas
Napokon ismerhetjük meg. A településen érdemes felkeresni az Őrségi
Vadászati Kiállítást is.

Nagycenk neve elválaszthatatlanul ös�szeforrt gróf Széchenyi István alakjával.
A klasszicista stílusú Széchenyi-kastélyban kapott helyet a Széchenyi István Emlékmúzeum, melynek kiállításán
a gróf közéleti munkássága, gazdasági
tevékenysége, műszaki alkotásai ismerhetők meg. A kastélytól nem messze indul az 1972-ben megnyitott Széchenyi
Múzeumvasút, ahol gyermekvasutasok
teljesítenek szolgálatot.

Sárvár vizének gyógyító ereje messze
földön híres. A folyamatos fejlesztések
révén megújult Sárvári Gyógy- és
Wellnessfürdő hazánk egyik legkedveltebb fürdője, ahol a gyógy- és családi
fürdőrész elkülönül egymástól. A kiváló
sárvári gyógyvíz nemcsak a reumás
megbetegedésekre jó, hanem ellazít és
pihentet is egyszerre. A fürdőzés mellett
szakítsunk időt a Nádasdy-vár és a
sárvári arborétum meglátogatására is.

Szalafő hét halmon épült, ún. „szeres
település”, amelynek mindegyik dombja
egy-egy „szer”. A falu őrzi a honfoglalás kori településszerkezetet, amelynek
egyik legszebb példája a Pityerszeren
található Népi Műemlékegyüttes.
A gyaloglást és kerékpározást kedvelők
gyönyörű erdőkön, végtelen mezőkön,
réteken át vezető turistautakat találnak
errefelé, felfedezhetik az érintetlen természet szépségét.

Információ: Tourinform Őrség		
9941 Őriszentpéter, Siskaszer u. 26/a.
Tel.: 94/548-034
E-mail: orseg@tourinform.hu

Információ: Tourinform Sopron		
9400 Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
Tel. 99/517-560
E-mail: sopron@tourinform.hu

Információ: Tourinform Sárvár
9600 Sárvár, Várkerület 33.
Tel. 95/520-178
E-mail: sarvar@tourinform.hu

Információ: Tourinform Őrség
9941 Őriszentpéter, Siskaszer utca 26/a.
Tel.: 94/548-034
E-mail: orseg@tourinform.hu

Mosonmagyaróvár

Őriszentpéter

Sopron

Szentgotthárd

Mosonmagyaróváron a történelmi
belváros zegzugos utcái, az Óvári
vár nagy múltú agráregyetemével, a
Flexum-Termál Gyógyfürdő, a Futura
Interaktív Természettudományi Élményközpont, a Lajta-parti sétányok, múzeumok, kulturális rendezvények fogadják
az ide érkezőket. A természet kedvelőinek ideális helyszín a Szigetköz
vízivilága, ahol vízitúrán fedezhető fel
a Duna holtágrendszere.

Az EDEN-díjas Őrségi Nemzeti Park
szívében fekszik Őriszentpéter, mely a
mai napig őrzi szeres településszerkezetét. Az erdők és lankás dombok övezte település Árpád-kori templomával, a
híres őrségi tökmagolajjal, páratlan
természeti környezettel és kristálytiszta
levegővel vonzza a természetbarát turistákat. A környéket kiépített túraútvonalakon járhatjuk be.

A virágos Sopron hazánk műemlékekben egyik leggazdagabb városa, ahol
a Tűztoronyból elénk táruló panoráma,
a belváros történelmi emlékei és múzeumok várnak. Sopront a Lővérek gyógyító hatású alpesi levegője, az erdős
hegyoldalak, kilátók, források valamint a
Fertő tó közelsége teszi hazánk legkedveltebb üdülőhelyévé.

Hazánk legnyugatibb városa, három
nemzet kultúráját és hagyományait
őrző település, mely egyben az Őrség
kapuja. Egy kiadós kerékpáros, vagy
gyalogos túrázást követően érdemes felkeresni a város fürdőjét, mely tökéletes
kikapcsolódást és regenerációt nyújt az
érkezőknek mediterrán környezetben.

Információ: Tourinform Sopron
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1.
Tel.: 99/517-560
E-mail: sopron@tourinform.hu

Információ: Tourinform Szentgotthárd
9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/a.
Tel.: 30/791-5372
E-mail: szentgotthard@tourinform.hu

Széchenyi Múzeumvasút

Információ: Tourinform Mosonmagyaróvár
9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.
Tel.: 96/206-304
E-mail: mosonmagyarovar@tourinform.hu

Információ: Tourinform Őrség		
9941 Őriszentpéter
Siskaszer u. 26/a.
Tel.: 94/548-034
E-mail: orseg@tourinform.hu

Szentpéterfa

Velemér

A Pinka folyó mentén elhelyezkedő, zömében horvátok lakta település büszkélkedhet a Communitas Fidelissima,
azaz a Leghűségesebb Község címmel,
hiszen az első világháborút követően
lakosai 1923-ban a Magyarországhoz
tartozás mellett döntöttek. A szomszédos Bildein településen a Határélmény
Park, Moschendorf felé pedig egy kettémetszett pad ábrázolja a már jelképessé vált országhatárt.

A falu feletti dombon, kis tisztás közepén áll az 1200-as években épült
középkori templom. A fény templomának nevezett épületben napközben a
fény minden freskón végig jár, a pokol
kivételével.
A közelmúltban tájház nyitotta meg a
kapuit a látogatók előtt.

Hotel Sopron****

Információ: Tourinform Őrség		
9941 Őriszentpéter
Siskaszer u. 26/a.
Tel.: 94/548-034
E-mail: orseg@tourinform.hu

Információ: Tourinform Körmend
9900 Körmend, Szabadság tér 11.
Tel.: 94/410-107
E-mail: kormend@tourinform.hu

„Ahonnan látszik a város és mosolyog a Nap feléd”
A GYSEV Zrt. Hotel Sopron**** 5 percnyire fekszik az osztrák-magyar
határtól és csupán néhány lépésnyire a város szívétől, páratlan kilátást
nyújtva Sopron történelmi magjára.
Hotel Sopron – a kerékpárbarát szálloda

Szombathely

Zsira

A bicajtúra egy „Cool Túra”

A Nyugat királynőjének is nevezett város, az egykori Savaria, egy történelmi
emlékekben bővelkedő település, melynek neve összeforrt a Savaria Történelmi Karnevállal és Szent Mártonnal,
akinek emlékét a Szent Márton történelmi sétaút őrzi. A Kalandvár kilenc
tornyával, csúszdáival, kötéllétráival,
vízi játékaival az önfeledt játék kimeríthetetlen variációit kínálja kicsiknek,
nagyoknak egyaránt.

A Kőszegi-hegység lábánál fekvő település fő látványosságai a barokk
stílusban pompázó Rimanóczy kastély,
a neoromán Östör kápolna, valamint a
Szent Lőrinc és Szent József templomok.
Egy kétszer kilenc lyukú golfpálya is
üzemel a településen. Az egykori vasfüggönyre egy telepített magas megfigyelő emlékeztet.

További szolgáltatásaink: kerti fűtött úszómedence (júniustól szeptemberig),
kamerákkal őrzött, sorompókkal zárt térítésmentes parkoló, ingyenes
vezeték nélküli internet (WIFI), pezsgőfürdő, teniszpálya, árnyas grillterasz,
kerékpárszerviz és -kölcsönző a közelben…

Információ: Tourinform Szombathely
9700 Szombathely, Király utca 1/a.
Tel.: 94/317-269
E-mail: szombathely@tourinform.hu

Információ: Tourinform Sopron
9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1.
Tel.: 99/517-560
E-mail: sopron@tourinform.hu

Környezettudatos szállodánk nyugodt, csendes környezetben, a régió
kerékpárútjaihoz közel, nagyméretű saját kerttel és kerékpártárolóval várja
a „két keréken” érkező vendégeket.

GYSEV Zrt. Hotel Sopron
Cím: Sopron, Fövényverem utca 7.
Tel: 99/512-261
Fax: 99/311-090
E-mail: info@hotelsopron.hu
Web: www.hotelsopron.hu
Facebook: www.facebook.com/hotelsopron

A Nagycenki
Széchenyi Múzeumvasút
A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasutat a GYSEV Zrt. üzemelteti Nagycenk
és Fertőboz között, a szolgálatot pedig gyermekvasutasok látják el.
Ha kerékpározás közben egy kis nyugalomra vágynak, pihenjenek a kellemes
árnyékot adó, hatalmas fák hűvösében felállított erdei pihenőpadokon. Itt,
az egyedülálló Hársfasor és az állomásépület között épült fel a keskeny
nyomtávú vasútjaink már nem üzemeltethető, de megmentett járműveit
felsorakoztató szabadtéri bemutatópark. A Skanzenben felfedezhetik
Magyarország egyes vidékein egykor közlekedtetett mozdonyokat és
vasúti kocsikat. Ha pedig egy frissítő italra, kávéra vagy némi útravalóra
van szükségük, a Teki Café széles választékával várja Önöket!
A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút április és
szeptember között hétvégén, ünnepnapokon és az előre meg
hirdetett hétköznapokon várja látogatóit.
A múzeumvasúton adott napokon
gőzvontatású szerelvények közlekednek.
Részletes információ és menetrend: www.gysev.hu
Ne feledjék, a gőzvontatású
szerelvényeken kerékpár is szállítható!

Kerékpárszállításra
alkalmas járművek
FLIRT alacsonypadlós motorvonat
Az alábbi útvonalakon közlekedik:
• Sopron – Szombathely – Szentgotthárd
• Sopron – Győr
• Szombathely – Csorna
Szállítható kerékpárok száma: 4 db
Szállításra kijelölt hely:
a jármű közepén, a lehajtható üléseknél

Csoportos
kerékpárszállítás

nyeregben a gysev-vel!

Jenbacher motorvonat
Az alábbi útvonalakon közlekedik:
• Szombathely – Csorna –
Hegyeshalom – Rajka
• Szombathely – Kőszeg
• Szombathely – Zalaszentiván
Szállítható kerékpárok száma: 3 db
Szállításra kijelölt hely: a kocsi
előterében, a lehajtható üléseknél
Schlieren személyvonati kocsi
Az alábbi útvonalakon közlekedik:
• Sopron – Győr
• Sopron – Szombathely – Szentgotthárd
• Szombathely – Zalaszentiván
• Szombathely– Csorna
Szállítható kerékpárok száma: 2 db
Szállításra kijelölt hely:
a vonat első és utolsó kocsijában,
a vonat vége felé található előterekben

Kerékpárszállítás feltételei,
csoportos utazás, bejelentés
Ha ezt a jelölést látja, akkor kerékpár a megjelölt helyen
szállítható (korlátozott kapacitás).
Ha ezt a jelölést látja, akkor kerékpárszállító kocsi is van
a szerelvényen (legalább 15 kerékpár számára).
Kérjük, a kényelmes utazás érdekében kerékpáros utazását előre jelezze
felénk a csoportosutazas@gysev.hu e-mail címen.
Nagyobb létszámú csoportok esetén – üzemi viszonyoktól függően – kerékpárszállító különkocsit tudunk biztosítani, amelynek igénylése kizárólag
előzetes bejelentés alapján lehetséges (utazás előtt legalább 7 munkanappal).
A nagy kapacitású kerékpárszállító kocsiban egyszerre akár 40 db kerékpár is elhelyezhető.
Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy minden egyéb esetben kerékpár
csak a szabad kapacitás függvényében szállítható.

n Kerékpáros túrajegyek
Kedvezményes kerékpárjegy kapható a Fertő tóhoz,
a Balatonhoz és a Tisza-tóhoz, bármely hazai vasútállomásról,
egész évben, egységes áron!
A Fertő tavi kerékpárjegy az alábbi állomásokra váltható:
Nagycenk, Kópháza, Sopron, Fertőboz,
Pinnye, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak-Fertőd, Pamhagen.
n EURegio Special
Kerékpár szállítása az EURegio Special menettérti jegyekkel,
az útvonal magyar és osztrák szakaszán egyaránt díjmentes!
A jegyek Wien, Wiener Neustadt és Graz felé, illetve a köztes
állomásokra érvényesek.
n Einfach-Raus-Radticket
Kedvezményes vasúti napijegy Ausztriába,
2–5 fő részére. Korlátlan számú utazás,
egy teljes napon át, kerékpárral együtt!
A napjegy a soproni nemzetközi pénztárban kapható.

Kiadó:
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
99/577-212 • gysev@gysev.hu
www.facebook.com/GYSEV.ZRT • www.gysev.hu
Térkép: Cartographia Kft.
Települési információk: Magyar Turizmus Zrt.
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