Vágányzári információ

nemzetközi

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy a Svájci Vasút vonalain végzett
pályafelújítási munkák miatt

2020. április 15 – 24-ig
a Budapest-Keleti - Zürich HB viszonylaton közlekedő rjx 162
és Zürich HB - Budapest-Keleti viszonylaton az rjx 165 vonatok
módosított menetrend szerint, rövidebb útvonalon közlekednek.

2020. április 14/15 – 23/24-ig
a Budapest-Keleti - Zürich HB viszonylaton
az EN 466 Wiener Walzer)(20:40) kerülő útirányon, Feldkirch St. Margarethen állomásokon át közlekedik.

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje
megtalálható az állomási pénztáraknál,
ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a
MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán
és a www.mavcsoport.hu honlapon.
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Vágányzári információ

nemzetközi

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy az Svájci Vasút vonalán
végzendő pályaépítési munkálatok miatt az alábbi menetrendi
változások lépnek életbe;

1./

2020. április 15-től április 24-ig a Budapest-Keletiből
menetrend szerint 06.40-kor induló rjx 162 sz. vonat csak
Sargans állomásig közlekedik.
Sargans(16:28) és Zürich HB állomások között az IC 578 sz.
vonat vehető igénybe.

2./
2020. április 15-től 24-ig a Zürich HB állomásról menetrend
szerint 10:40-kor induló rjx 165 sz. vonat Sargans állomástól
közlekedik a Közforgalmú Menetrendben meghirdetett
menetrend alapján.
Zürich HB (09:37) - Sargans (10:32) között az IC 563 sz. vonat
vehető igénybe.
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3./

2020. április 14/15-től 23/24-ig a Budapest-Keletiből
menetrend szerint 20:40 órakor induló 466 sz. Wiener Walzer
EuroNight vonat kerülő útirányon,
Feldkirch - St. Margarethen állomásokon át közlekedik.
Feldkirchig a Közforgalmú Menetrendben meghirdetett
menetrend alapján közlekedik.
Feldkirch
Zürich HB

(06:21) - 07:38
09:44 érkezik

Feldkirch (06:49) és Buchs SG (07:11) állomások között az R
5704 sz. vonat, Buchs SG (07:15) és Zürich HB állomások között
az IR 3253 sz. vonat vehető igénybe.

A 467 sz. Wiener Walzer EN vonat Zürich HB – BudapestKeleti állomások között korlátozás nélkül a Közforgalmú
Menetrendben meghirdetett menetrend alapján közlekedik.

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük
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