Kisvasutak
BARANYA MEGYE
Fotó

Kisvasút megnevezése

Almamelléki Erdei Kisvasút

Mecseki Kisvasút

Cím

Szigetvár, Istvánffy u. 10.

Telefonszám

73/514-102

Elérhetőségek/Információkérés
E-mail cím

kisvasut@mecsekerdo.hu

www.mecsekerdo.hu

Kapcsolattartó

Mecsekerdő Zrt.
Szigetvári Erdészete

Tevékenységek bemutatása/Rövid leírás
Sajátos turisztikai élményt nyújt az erdei vasút, a "Zselici csühögő". Az ország
legkeskenyebb nyomtávú vasútja Almamellék és Sasrét között közlekedik és a
Mecsekerdő Zrt. üzemelteti. A ma is üzemelő C-50-es motormozdonyok első
képviselője 1962-ben került Almamellékre, felváltva ezzel a lóvontatást. 1991től a kisvasút már csak személyszállítást végez. A pálya széles, szép
panorámájú völgyön halad, 6 km hosszban. A menetrendszerinti járatok
mellett az év bármely napján lehetőség van különjárat rendelésére.
Látnivalók: Jámborka forrás, Kikerics Erdészeti Erdei Iskola:, Sasréti Tanösvény,
Sasréti Vadászkastély, Kisvasúti és Erdészeti Múzeum Almamelléken

A kisvasút az állatkert és a vidámpark között közlekedik.
A Mecseki Kisvasút az ország legrövidebb kisvasútja. A
www.mecsekikisvasut.extra.h Andróczi István: 20/355-4641, Mecseki Kultúrpark állatkertje és vidámparkja között közlekedik 570 m hosszú
u
muki1962@citromail.hu
vonalon. A pálya végig erdőben halad, a kialakításakor
külön figyelmet fordítottak a minél ívesebb, kanyargósabb vonalvezetésre, így
az út jóval hosszabbnak tűnik.

20/355-4641

Pécs

Weboldal

SOMOGY MEGYE
Fotó

Kisvasút megnevezése

Mesztegnyői Erdei Vasút

Kaszói Erdei Vasút

Cím

8716 Mesztegnyő

7564 Kaszó, Kaszópuszta 1.

Telefonszám

85/329-312;
82/556-930;
30/9014-268

82/445-818

Elérhetőségek/Információkérés
E-mail cím

erdeivasut@sefag.hu
kisvasut@sefag.hu

udulo@kaszort.hu

Weboldal

Kapcsolattartó

Tevékenységek bemutatása/Rövid leírás

Útvonal: Mesztegnyő – Felsőkak
A Mesztegnyői Erdei Vasút Magyarország talán egyik leghangulatosabb
kisvasútja, a Balaton partjától mindössze 30 km-re. Bár nem hegyipálya, vonala
http://sefag.hu/kozjolet/meszte Zilahi-Szabó Bence, vasútüzem nagyrészt erdőben vagy tavak mellett halad. A 8 km-es vonalon hétvégén
gnyoi-erdei-vasút
vezető
menetrend szerinti járnak személyvonatok, de különvonat szinte minden napra
rendelhető.
2013-ban az üzemeltető SEFAG Zrt. a kisvasút teljes járműállományát
felújította, és jelentős fejlesztéseket végzett a kisvasút környezetében is.

www.kaszort.hu

Góth István, vasútüzemvezető

Útvonal: Szenta – Kaszó
Pályahossz: 8 km
A Somogy megyei kisvasutak sorában a legfiatalabb a Belső-Somogy
legnagyobb összefüggő erdőtömbjében, a kaszói erdőben működő erdei vasút.
A teljes hosszában erdőben futó vasútvonal csodálatos tájon halad át,
fő látnivalója a Baláta-tó lápvilága.

TOLNA MEGYE
Fotó

Kisvasút megnevezése

Gemenci Erdei Vasút

Fotók: www.kisvasut.hu, www.mecsekikisvasut.extra.hu

Cím

H-7142 Pörböly, Bajai út 100.

Telefonszám

74/491-483

Elérhetőségek/Információkérés
E-mail cím

kisvasut@gemenczrt.hu

Weboldal

www.gemenczrt.hu

Kapcsolattartó

Tevékenységek bemutatása/Rövid leírás
Útvonal: Pörböly – Gemenc – Keselyűs – Bárányfok
Európa legnagyobb összefüggő sík vidéki ártéri erdejében kanyarog
30 km hosszan a Gemenci Erdei Vasút vonala.
Az erdei vasút Pörböly állomást elhagyva, mintegy 500 méter megtétele után
belép a Gemenci erdőbe és végig szebbnél szebb táljain halad. Közvetlenül az
elindulás után – mielőtt még keresztezné a töltést és belépne az ártérre –
elhalad az Arborétum mellett. Az árnyas fák alatti ösvényeken – a kisvasutazás
előtt, ill. után – könnyű sétát tehetünk.
A kisvonatos természetjárás
Gemencen kiegészíthető lovas fogatozással, evezéssel,
kerékpározással, gyalogtúrával, túravezetéssel, ill. csoportkíséréssel
vagy sétahajózással is. A vonatokat egyes hétvégéken a „Rezét”
gőzös továbbítja.

