Menetrendi információ

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy

2022. március 27-én
a nyári időszámítás bevezetése miatt nemzetközi forgalomban
közlekedő 12346/12347 sz. DACIA nemzetközi gyorsvonat,
IC406/IC407 sz. CORONA, EN476/EN477 sz. METROPOL,
EC140/EC149 sz. HORTOBÁGY és az EN462/EN463 sz. KÁLMÁN
IMRE vonat kb. 60 perc késéssel 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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Menetrendi információ
2022. március 26-án induló éjszakai vonatok kb. 60 perc késéssel
érkeznek meg célállomásukra:
• 17:40-kor Brassón keresztül Bukarestbe induló 407 sz.
CORONA IC vonat.
• 19:40-kor Brečlavba, közvetlen kocsikkal Prágába, Berlinbe,
Varsóba induló 476 sz. METROPOL EN vonat.
• 19:40-kor induló, közvetlen Bécs – Kijev kocsikat továbbító
149 sz. HORTOBÁGY EC vonat.
• 20:40-kor Münchenbe induló, közvetlen Budapest – Zürich
kocsikat továbbító 462 sz. KÁLMÁN IMRE EN vonat.
Magyarországra 2022. március 27-én érkező nemzetközi
személyszállító vonatok kb. 60 perc késéssel érkeznek:
• 8:20-kor a Kijev – Bécs közvetlen kocsikat továbbító 140 sz.
HORTOBÁGY EC vonat.
• 8:20-kor Brečlavból, közvetlen kocsikkal Prágából, Berlinből,
Varsóból érkező 477 sz. METROPOL EN vonat.
• 9:19-kor Münchenből érkező, közvetlen Zürich – Budapest
kocsikat továbbító 463 sz. KÁLMÁN IMRE EN vonat.
• 9:20-kor Bukarestből Brassón át közlekedő 406 sz. CORONA
IC vonat
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Menetrendi információ
Bécs – Bukarest és Bukarest – Bécs között közlekedő DACIA
nemzetközi gyorsvonatok a 120 vasútvonalon Békéscsaba –
Lőkösháza országhatár között folyó vasútépítési munka miatt
kerülő útirányon, Biharkeresztes felé közlekednek, teljes úton
egyesítve a CORVIN nemzetközi gyorsvonattal.
A vágányzári menetrendi hirdetménytől eltérően:
• a 12347 sz. DACIA - CORVIN nemzetközi gyorsvonat
Berettyóújfalu állomástól már a nyári időszámítás szerint
indul kb. 60 perc késéssel közlekedik.
• A 12346 sz. DACIA - CORVIN nemzetközi gyorsvonat
Berettyóújfalu állomástól késve, a nyári időszámítás szerint
közlekedik.

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!
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