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Szlovákia

A felfedezés élménye a Duna és a Tátra között!
Tátrai síelés vagy túrázás? Templomlátogatások Pozsony vagy Kassa belvárosában? Történelmi és irodalmi
kalandozás a Mikszáth által leírt tájakon? A szepességi és bányavárosok, vagy a nagy magyar nemesi családok várai
és kastélyai között – északi szomszédunk a számos közismert élmény mellett megannyi rejtett kinccsel is várja
látogatóit.
Budapest és Pozsony valamint Budapest és Kassa között kétóránként közlekednek vonatok.
A nemzetközi menetrendek pdf formátumban itt érhetők el [1].
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[2]
A térkép pdf formátumban is letölthető. [3]

Menetjegyek és árak
START Europa [4] SK
Korlátozott számban valamennyi, a nemzetközi díjszabásban lévő magyar és szlovák állomás között, vonathoz kötött,
nem visszaváltható.
Árak Budapestről 2. osztályon
Párkány 6 €-tól
Pozsony 11 €-tól
Kassa 14 €-tól
Poprád 19 €-tól
Gyerekjegyek minden utazásra 5 €-ért (START Europa menetjeggyel utazó felnőttenként legfeljebb 3 gyerek
6-15 éves kor között)
Az 1. osztályon vagy más útvonalakon érvényes árakról kérjük, érdeklődjön elérhetőségeink [5] bármelyikén.
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Tovább a jegyvásárlásra [6]

Tátrai kirándulójegy
Budapestről Miskolcon és Kassán át Poprádra vagy Csorbára oda-vissza utazásra 59 €.
A kirándulójeggyel korlátlan utazásra használható tátrai vasútvonalak
● Tátrai Villamosvasút (TEŽ, 183-as vonal): Poprad-Tatry (Poprád) – Starý Smokovec (Tátrafüred) – Štrbské Pleso
(Csorba-tó);
● Tátrai Villamosvasút (TEŽ, 184-es vonal): Starý Smokovec (Tátrafüred) – Tatranská Lomnia (Tátralomnic);
● Tátrai Fogaskerekű (OŽ, 182-es vonal): Štrba (Csorba) – Štrbské Pleso (Csorba-tó);
● 185-ös vasútvonal: Poprad-Tatry (Poprád) – Studený Potok (Tarpatak) – Tatranská Lomnica (Tátralomnic).

Felhasználási feltételek Érvényességi idő
Kocsiosztály
Magasabb kocsiosztály igénybevétele
Útmegszakítás
Visszaváltás
Gyerekkedvezmény
Kutyaszállítás
Helybiztosítás, felárak
Igénybe nem vehető vonatok
Megvásárolható

4 nap
csak 2. osztályra váltható
nem lehetséges
lehetséges
az érvényesség 1. napja előtt lehetséges
6-15 év között féláron
féláron
külön vásárolható (3 €, Kassa-Poprád között
IC vonaton egyedi áron)
magánvasutak (pl. regiojet, Leo Express)
járatai
MÁV-START és GySEV pénztárak [7]

START Regio SK
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Az alábbi vonalakon 60% kedvezménnyel vásárolhatók meg valamennyi magyar és szlovák állomás között:
Vác - Szob - Párkány - Érsekújvár / Ipolyság - Léva
Miskolc - Hidanémeti - Kassa
Győr - Mosonmagyaróvár - Rajka - Pozsony

Felhasználási feltételek Érvényességi idő
Kocsiosztály
Magasabb kocsiosztály igénybevétele
Útmegszakítás
Visszaváltás
Gyerekkedvezmény
Kutyaszállítás
Helybiztosítás, felárak
Megvásárolható

1 nap
csak 2. osztályra váltható
nem lehetséges
lehetséges
az érvényesség 1. napja előtt lehetséges
6-15 év között 50%
nincs
külön vásárolható (3 €)
MÁV-START pénztárak [7]

Interrail [8]
Amennyiben körutazást szeretne tenni Szlovákiában, vagy az ország egy régiójának összes látványosságát szeretné
felfedezni, az Interrail bérlettel kedvező áron teheti ezt meg.
Felnőtt bérletek 59 €-tól, ifjúsági bérletek 51 €-tól.
Az Interrail bérleteket elfogadó vasúttársaságok listáját az alábbi oldalon találhatja meg:
https://www.interrail.eu/en/plan-your-trip/trains-europe/trains-country/trains-slovakia [9]
Az oda-, illetve a visszautazáshoz a Szlovákián kívüli szakaszra nemzetközi menetjeggyel vagy az érintett országokra
érvényes Interrail bérletekkel kell rendelkezni.

Hasznos linkek
A Szlovák Vasút (ZSSK) honlapja [10]
Turisztikai információk Szlovákiáról [11]

Forrás:https://www.mavcsoport.hu/mav-start/nemzetkozi-utazas/szlovakia
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