
    
        

3 mai – 24 iunie şi
20 septembrie – 28 octombrie

Joi, vineri, sâmbătă, duminică
                Vişeu de Sus        plecare          9.00
            Paltin (km 21,6)        aprox.          11.00
                Vişeu de Sus    sosire aprox.   14.30

     28 iunie – 16 septembrie
    Sezonul de vârf *

      Zilnic, inclusiv duminica
                 Vişeu de Sus     plecare        9.00
                 Paltin (km 21,6)      aprox.       11.00
                     Vişeu de Sus  sosire aprox.  15.30
    *Pot apărea oricând modifi cări în program din cauza numeroaselor solicitări.

Tarife pentru                                             RON
Adulţi                                                           42.-  
Copii între  6 – 16 ani                                 29.-
Pensionari, Studenţi, Pers. cu dizabilități             36.-                                                            
Grupuri organizate, peste 15 pers.  10% reducere    

      

Tarife pentru                                          RON
Adulţi                                                        45.-
Copii între 6 – 16 ani, ma – du                 32.-
Copii între 6 – 16 ani, Lunea                 29.- 
Pensionari, Studenţi, Pers. cu dizabilităţi           39.-
Grupuri organizate, peste 15 pers.  10% reducere

** Nou 2012 **  Mocăniţa Special   (cu loc în vagon rezervat*)  
Sezon intermediar Sezon de vârf Inclus în pachet

 Adulţi 73 RON 76 RON Bilet, platou grill, o băutură răcoritoare, o cafea, un desert patiserie
Copii 49 RON 52 RON Bilet, platou mic, o băutură răcoritoare, o ciocolată caldă, un desert

*Este necesară o rezervare, cu o zi înainte, până cel târziu la ora 20:00.

Trenul-Hotel „Carpatia-Express”
În regim single:                                                      79 RON/pers./noapte (mic-dejun inclus)
În regim double:                                                     64 RON/pers./noapte (mic-dejun inclus)
Cină la lumina lumânărilor (3 feluri):                                           69 RON (doar cu rezervare până la ora 16:00)
Oferte atractive găsiţi pe pagina noastră de internet!
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Trenuri speciale pe Valea Vaserului
Sărbătoarea Catolică de Paşti                 8 aprilie 2012; plecare din Vișeu de Sus 10:00 
Trenuri speciale de Sfi ntele Paşti           15,16 şi 17 aprilie 2012; plecare din Vișeu de Sus 10:00
Tren special de Ziua Muncii                     1 mai 2012; plecare din Vișeu de Sus 10:00 
Serbările căii ferate forestiere                 26 şi 27 mai 2012; plecare din Vişeu de Sus 09:00
Maramureş Brunch                                   3 iunie 2012; plecare din Vișeu de Sus 10:00 
Tren la lună plină                                      7 iulie, 4 august şi 1 september 2012; plecare la 19:00 
Concert cu cvartet de coarde                  11 august 2012; plecare din Vișeu de Sus 17:00 
Concert de muzică rock                           25 august 2012; plecare din Vișeu de Sus 17:00 
Spectacol cu muzică tradiţională            8 septembrie 2012; plecare din Vișeu de Sus 17:00 
Trenuri de Crăciun                                   26 şi 29 decembrie 2012; plecare din Vișeu de Sus 10:00 
Revelion pe Valea Vaserului                    31 decembrie 2012; plecare din Vișeu de Sus 19:00 
Tren în Noul An                                         2 ianuarie 2013; plecare din Vișeu de Sus 10:00 

Vă rugăm să ne solicitaţi programul detailat.

  

  CFF Vişeu de Sus S.R.L.
  Strada Cerbului Nr. 5
  RO – 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

Trenul tău din Carpați
Pentru grupuri, companii se pot comanda trenuri charter pe parcursul întregului an.
La cerere organizăm un program complet, cu activități diverse şi servicii de catering.
Tren cu abur:                     Tariful în funcție de lungimea şi durata traseului. Un traseu mediu poate dura    
                                            aprox. 6 ore dus-întors. Comanda cu cel puțin patru zile înainte.
Drezină-automotor:           Variantă foarte acceptabilă ca preţ. Comanda se face cu o zi, două înainte.
                                                 
Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru alte informații.

Câteva menţiuni pentru a avea parte de o experienţă plăcută cu Mocăniţa:
1   Trenurile pot fi  spontan amânate sau anulate daca există avertizări meteo.
2   De asemenea poate apărea, în cazuri excepționale, necesitatea înlocuirii locomotivei cu abur cu una Diesel.
3   În sezonul de vârf pot interveni atât decalări ale orelor de plecare/întoarcere, cât şi modifi cări la timpul de staţionare în Paltin.
4   Elevii, studenţii, pensionarii şi persoanele cu dizabilităţi sunt rugaţi să deţină asupra lor carnetele sau legitimaţiile.
5   Grupurile mai mari de 15 persoane trebuie să se anunțe din timp, telefonic sau prin e-mail. 
6   Grupurilor mari de turişti li se recomandă închirierea unui tren charter.
7   Intrarea în tren este permisă doar pe baza biletului de călătorie.
8   În Paltin vă oferim produse preparate la grătar şi băuturi. Desigur, vă puteţi lua de acasă pacheţelul cu mâncare.
9   Din cauza ofertei reduse de locuri în trenurile regulate, vă rugăm insistent să nu ocupaţi locurile cu bagaje.
10 Pe parcursul călătorei trebuie obligatoriu respectat regulamentul CFF, care prevede normele de conduită ale pasagerului.
Vă dorim o călătorie plăcută şi o zi relaxantă pe Valea Vaserului.


