Hegyközi Erdészeti Igazgatóság
Pálházi Állami Erdei Vasút
3994 Pálháza, Ipartelep 1.
+36 (47) 370-002
www.eszakerdo.hu

DÍJSZABÁS
jegytípusok

Teljesárú jegy

Kedvezményes
árú jegy

jogosultak köre, igénybevételi
feltételek

készpénzfizetési
számlára

Csoportos kedvezmény
személyenként

egyszeri oda-, vagy
visszaútra

14 év feletti utasok
Kerékpár, a szabad helyek függvényében
Kutya – oltási könyv, szájkosár és póráz kötelező!
(vakvezető kutya szállítása díjmentes!)

600 Ft,-

Gyermekek 3-tól 14 éves korig
Nappali tagozatos diákok, magyar diákigazolvánnyal
65 éven felüli magyar állampolgárok

500 Ft,-

autóklub tagkártyához Magyar Autóklub tagkártya, ARC Europe Club, AAA és
CAA társklub-kártyák felmutatására

Regisztrációs napijegy

Érvényes: 2018. május 2-től

500 Ft,-

MÁV-ST. és GYSEV Vasúti utazási igazolványt felmutatók
Fogyatékossági támogatásban részesülők
Fogyatékos utas kísérője (1 fő)

300 Ft,-

minimálisan fizetendő

egyszeri oda-, vagy
visszaútra

Óvodások, iskolások, legalább 20 fő
65 éven felüli magyar állampolgárok, legalább 20 fő
Fenti csoportok kísérői (20 főnként 1 fő)

450 Ft,-

Fenti menetdíjak csak a menetrend szerinti járatokon érvényesek. Meghirdetett különvonatok egyedi díjszabással közlekednek.
A menetjegyek egyszeri oda-, vagy visszautazásra érvényesek bármely viszonylatban, útmegszakítás nélkül.
A menetjegyek az utazás megkezdésekor a vonatszemélyzettől váltandók meg.
Kedvezményes jegy váltásához a kedvezményre jogosító igazolvány felmutatása szükséges.

készpénzfizetési
számlára

Különvonat

minimálisan fizetendő
30 főig – 1 kocsi
60 főig – 2 kocsi
60 fő felett személyenként

egy útra

oda-vissza

27 000 Ft,42 000 Ft,690 Ft,-

33 000 Ft,52 000 Ft,850 Ft,-

Különvonat rendelésekor az oda-vissza útnál a visszautazás előtti várakozási idő nem lehet több 30 percnél. A 30 percen túli
várakozáskor minden megkezdett óra esetén 11 000 Ft,- / óra várakozási díj fizetendő. Ezen igényt a különvonat
megrendelésekor kell bejelenteni.
Különvonat rendelésekor, óvodás és iskolás csoportok utazása esetén a jelzett díjakból 20% kedvezményt nyújtunk.
A menetjegyek ára tartalmazza a balesetbiztosítás díját is.
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. nem rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel. A PÁEV személyszállítási szolgáltatása nem minősül
közszolgáltatásnak, ezért a PÁEV díjszabása és kedvezményrendszere a közforgalmú közlekedésben megszokottaktól eltérő.

