AJÁNL ATAINK
ISKOL ÁKNAK,
ÓVODÁKNAK

Élménydús kirándulások,
felejthetetlen napok!
Győr – Sopron – Ebenfurti Vasút Zrt.

Velünk élmény az utazás.

Vasúti kedvezmény
csoportoknak

Vasúti kedvezmény
csoportoknak

Kirándulás vagy tanulmányút? Utazzon vonattal,
válassza csoportos kedvezményeinket!

Ajánlott kirándulási útvonalak

Óvodás
csoport
Diák
csoport

Felnőtt
csoport

Kedvezmény

Feltétel

Egyéb

90%

6 éves kortól,
előzetes írásos bejelentés

10 gyermekenként
3 fő kísérőnek is

10 éven aluli diákok,
előzetes írásos bejelentés

10 gyermekenkén
2 fő kísérőnek is

10 éven felüli diákok,
előzetes írásos bejelentés

10 gyermekenként
1fő kísérőnek is

50%

20%

Legalább 10 fő, legfeljebb 19 fő,
előzetes írásos bejelentés alapján

33%

Legalább 20 fő, legfeljebb 49 fő,
előzetes írásos bejelentés alapján

50%

Legalább 50 fő
előzetes írásos bejelentés alapján

A csoportos utazási, valamint az együttes elhelyezési igényt kérjük a
tervezett utazás előtt legalább 7 nappal bejelenteni pénztárainkban
személyesen, vagy elektronikus úton a csoportosutazas@gysev.hu
email címen.
A bejelentő lapot kérje pénztárainkban, vagy keresse
honlapunkon.

Menetdíjak 2. kocsiosztályon, 50% kedvezménnyel, felár nélkül,
oda-vissza úton:
Útvonal

Ár (Ft/fő)*

Sopron – Budapest – Sopron
Sopron – Győr – Sopron
Sopron – Pécs – Sopron
Sopron – Kőszeg – Sopron
Csorna – Budapest – Csorna
Csorna – Pécs – Csorna
Csorna – Kőszeg – Csorna
Szombathely – Budapest – Szombathely
Szombathely – Pécs – Szombathely
Szombathely – Győr – Szombathely
Szentgotthárd – Budapest – Szentgotthárd
Körmend – Győr – Körmend

4 200 Ft
1 680 Ft
5 900 Ft
1 490 Ft
3 170 Ft
6 220 Ft
1 680 Ft
4 720 Ft
4 630 Ft
2 200 Ft
5 450 Ft
2 700 Ft

*Az árak tájékoztató jellegűek, a 2016. május 1-jén érvényes
Díjszabás szerint.

Az Országház és az országos múzeumok megtekintése során
igénybe vehető kedvezményekről honlapunkon tájékozódhat.
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Nagycenki Széchenyi
Múzeumvasút

Rendezvények
a Múzeumvasúton

Egy kellemes nap, maradandó élmény, időutazás…

Gyereknap a Múzeumvasúton

A nagycenki Széchenyi-kastély szomszédságában András, a
gőzmozdony és Kiscenk, a dízelmozdony várja a kisvasutazni
vágyókat. A Múzeumvasúton nem mindennapi személyzettel
találkozik az utazó, a szolgálatot lelkes gyermekvasutasok látják el.
A nagycenki „Kastély” állomás melletti parkban, az egyedülálló
hársfasor szomszédságában, megújult játék– és vasútpark
vár kicsiket és nagyokat, a Skanzenben pedig felfedezhetik
Magyarország egyes vidékein egykor közlekedtetett mozdonyokat,
vasúti kocsikat, valamint kipróbálhatják a vonathintát és a gőzösmókuskereket is.
A Múzeumvasút 2017. április 1-től október 1-ig
szabad- és munkaszüneti napokon, valamint a
menetrendben előre meghirdetett hétköznapokon
közlekedik.
Gőzmozdonyos közlekedési napok:
2017. április 16, 17. május 1, 26, 27, 28. június 4, 17, 24.
július 9, 23. augusztus 6, 20. szeptember 16, 17, 21.
Csütörtöki/pénteki közlekedési napok:
2017. május 12, 19, 25, 26. június 2, 9, 16, 23, 30., július 7, 14,
21, 28. augusztus 4, 11, 18. szeptember 21.
Az érvényes menetrend honlapunkon elérhető.
A GYSEV Zrt. a menetrend és a járműtípus változásának jogát
fenntartja.
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Mókázzunk együtt a gyereknapon, 2017. május 28-án a
Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton!
Pöfögő gőzössel, kézműves foglalkozással, ügyességi játékokkal,
bábszínházzal, fűtőházlátogatással és sok-sok meglepetéssel
várunk kicsiket és nagyokat egyaránt egy felejthetetlen napra,
Nagycenkre.
Részvételi díj: 1990 Ft / 1 felnőtt és 1 gyermek
Tündérexpressz
2017. június 17-én újra közlekedik a legendás Tündérexpressz!
Ezen a napon tündérek és manók serege érkezik a nagycenki
mozdonyskanzenbe. Fedezd fel velünk a manók lakta rejteket, és
utazz a virágos Tündérjáratokon!
Múzeumvasút születésnapja
2017. szeptember 17-én szeretettel vár mindenkit András,
a gőzös 45. születésnapi ünnepségére. Múzeumvasutazás,
kincskeresés,
modellvasút-kiállítás,
mozdonyskanzen,
fényképezkedési lehetőség, megújult játszópark fogadja az
érdeklődőket reggel 9-től egészen 17 óráig!
Utazz vonattal rendezvényeinkre!
A 14 éven aluli gyerekek a Gyereknap, a Tündérexpressz, és
a Múezeumvasút születésnapja rendezvény karszalagjának
felmutatásával ingyenesen utazhatnak visszaútban a GYSEV Zrt.
vonalain.

www.facebook.com/GYSEV.ZRT
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Nagycenki
Kombinált jegy

Tartalmas egynapos
úti cél ajánló

Vegyen részt Ön is egy nosztalgikus hangulatú
időutazáson!

Utazzunk vonattal a Balatonra!

Utazzon a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton, és látogassa
meg a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István életét,
munkásságát bemutató gyűjteményt a nagycenki Széchenyi kastély
és emlékmúzeumban!
Nagycenki kombinált jegy tartalma:
 utazás vonattal a GYSEV Zrt. vonalain Fertőbozra és vissza
 menettérti utazás a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton
 belépő a nagycenki Széchenyi Kastélyba és emlékmúzeumba
Induló állomás
Sopron
Fertőszentmiklós
Kapuvár
Csorna
Győr

Ár
Felnőtt*
1840 Ft
1840 Ft
2090 Ft
2370 Ft
3020 Ft

Gyerek**
975 Ft
975 Ft
1225 Ft
1505 Ft
2155 Ft

* Egy felnőtt kíséretében egy 6 éven aluli gyermek díjmentesen
utazhat.
** Gyermekjegy 6–14 éves korig váltható.
A kombinált jegy a Múzeumvasút saját szervezésű rendezvényein
nem vehető igénybe.
Gőzmozdonnyal történő utazás esetén a gőzös pótjegy külön
váltandó.
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Idén is közvetlen vonatok indulnak Sopronból és Szombathelyről a
Balaton kedvelt üdülőhelyeire.
• 2017. április 29. és augusztus 27. között
Szombathely – Tapolca – Keszthely – Fonyód – Kaposvár
• 2017. június 17. és augusztus 27. között
Szombathely – Tapolca – Balatonfüred – Budapest Déli pu.
• 2017. június 17. és augusztus 27. között *
Sopron – Szombathely – Tapolca – Keszthely
* 2017. április 29. és június 11., illetve 2017. szeptember 2. és október 23.
között szombati, vasárnapi és ünnepnapi közlekedési rend szerint, Szombathely – Tapolca – Keszthely útvonalon.

„Az élményhez HAJÓ visz!”
A Balatonhoz utazó, GYSEV menetjeggyel rendelkező, egyéni
utasok részére a Balatoni Hajózási Zrt. 25% kedvezményt biztosít
a menetrendszerinti hajóutak és 10% kedvezményt a sétahajózás
árából.
További kedvezményeink
• A bükfürdői Kristály Toronyba vonattal látogatók számára
33%-os utazási kedvezményt, és kedvezményes belépést biztosítunk.
• A szentgotthárdi St. Gotthard Wellness & Spa fürdőbe utazóknak 33% utazási kedvezményt biztosítunk.
A büki és szentgotthárdi kedvezmény mindkét irányban érvényes, visszaútban a belépőjegyet jegyvizsgálatkor be kell mutatni.

www.facebook.com/GYSEV.ZRT
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Tartalmas egynapos
úti cél ajánló

Szomszédolás
a határ mentén

Kirándulás vonattal és busszal kombináltan, így
minden látnivalót kényelmesen megtekinthet, ami
csak a kívánságlistán szerepel!

Kényelmes, rugalmas, attraktív – ezt nyújtja az
Ausztria határ menti városaiba érvényes EURegio
Special ajánlat.

Soproni élményséták

Útvonal

Felnőtt ár

Gyermek ár

Óvodai, iskolai csoportok számára
 Süt a pék, süt a pék program: mini városnézés a mesebeli Pékház meglátogatásával.
 Az égő hegy legendája: manók és tündérek világa a
brennbergbányai Bányászati Emlékház megtekintésével,
kirándulással egybekötött túra Kőrös Ildikó vezetésével.

Győr – Wiener Neustadt*

18,60 €

9,30 €

Szombathely – Graz

19,00 €

9,50 €

Szombathely – Feldbach

11,00 €

5,50 €

Szombathely – Wiener Neustadt*

17,00 €

8,50 €

Szombathely – Wien*

27,00 €

13,50 €

Fertőszentmiklós – Wien

23,00 €

11,50 €

Felső tagozatos iskolai kiránduló csoportok számára
 Rejtőzködő Sopron: földalatti kiállítóhelyek, istenek és szentélyek
nyomában.
 Liszt Ferenc nyomában: zenés idegenvezetés, Liszt városában.
 Kelták: egy misztikus nép történetét bemutató túra Taschner
Tamás szervezésében.
A soproni élménytúrákról bővebb információ:
www.turizmus.sopron.hu; www.muzeum.sopron.hu
Egy jegy – kombinált közlekedés – több szolgáltatás!
•	Utazás a Mobilisbe, Győrbe kedvezményes kombinált jeggyel!
Ismerkedés a közlekedés, a mozgás és a járművek varázslatos
világával, izgalmas játékok és feladványok, látványos
természettudományi bemutatók és élménydús, interaktív
foglalkozások várják a látogatókat!
• Kalandozás a győri állatkert és a Füles Bástya terráriumház
lakóinál ZOO kombinált jeggyel! Emlősök, ragadozók,
növényevők, madarak, valamint a hüllők élővilágának
felfedezése - mindez egyetlen jeggyel!
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Felhasználási feltételek
Az EURegio Special menettérti jegyek 2. kocsiosztályon, egyszeri
oda- és visszautazásra, 4 napig, személy- és gyorsvonatokon érvényesek. Egyéb, magasabb kategóriájú (IC, EC, EN, RJ) vonatokon
a jegyek nem használhatók. Gyermekjegy 6 és 14 éves kor között
váltható.
Értékesítési helyek
A jegyek valamennyi nemzetközi pénztárban, továbbá Bük, Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Körmend és Szentgotthárd GYSEVállomásokon kaphatók. A *-gal jelölt jegyeket Sopronban nem
értékesítik.
A megadott árak, a nemzetközi pénztárak kivételével, a GYSEV
által meghatározott mindenkori árfolyamon, kizárólag forintban
fizethetők.

www.facebook.com/GYSEV.ZRT
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Korlátlan barangolás
Ausztriában
Vonatozzunk keresztül-kasul Ausztrián egy teljes
napon át, kedvezményes árú vasúti napijeggyel!
Az
Einfach-Raus-Ticket
nevű
kedvezményes
vasúti
napijegy 2–5 fő részére érvényes, ára pedig az együtt utazók
száma alapján változik.
Számoljunk utána, együtt kedvezőbb!
Utazók száma

Einfach-Raus-Ticket Einfach-Raus-Radticket

2

33 €

42 €

3

37 €

46 €

4

41 €

50 €

5

45 €

54 €

Felhasználási feltételek
Az Einfach-Raus-Ticket soproni indulással és érkezéssel valamennyi
ausztriai célállomásra, illetve célállomásról érvényes, és a regionális vonatokon (R, REX, S), 2. kocsiosztályon, korlátlan számú
utazásra jogosít az ÖBB és a Raaberbahn vonalain. Az EinfachRaus-Radticket mindezeken felül utasonként egy kerékpár korlátlan
szállítását is tartalmazza.
A jegy hétköznap 9 órától másnap hajnali 3 óráig, hétvégén és
ünnepnapokon pedig egész nap érvényes.
Értékesítési helyek
Az Einfach-Raus-Ticket Magyarországon kizárólag a soproni nemzetközi pénztárban kapható.
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Menetrendek, ajánlatok, aktuális közlekedési információk,
hírek, szakmai oldalak – mindez egyetlen felületen.

gysev@gysev.hu
Keressen bennünket, kérje árajánlatunkat különvonatunkra.
Jelezze csoportos utazási igényét
a csoportosutazas@gysev.hu címen.

+36 99 577 212
Általános, közlekedéssel és árakkal, kedvezményekkel,
illetve kombinált ajánlatokkal kapcsolatos kérdés esetén
hívja információs vonalunkat!

facebook.com/gysev.zrt
Kövesse legfrissebb híreinket, ajánlja eseményeinket
és legyen részese a vasút változatos világának!

Az ár- és programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Felelős kiadó: GYSEV Zrt. • 2017. február

