Fontos információk
Figyelem!
A X. TEMOFESZT Nemzetközi Technikai Modellvasút Fesztivál alatt a Vasúttörténeti Park a
szervez? Kollzoll Kft. által meghatározott id?pontokban tart nyitva:
2018. október 20. (szombat) 10:00-18:00
2018. október 21. (vasárnap) 10:00-18:00
2018. október 22. (hétf?) 10:00-18:00
A X. TEMOFESZT Nemzetközi Technikai Modellvasút Fesztivál alatt a Vasúttörténeti Parkban a
fesztivált szervez? Kollzoll Kft. által meghatározott belép?jegy árak érvényesek:
Feln?tt belép?jegy: 2400 Ft
Nyugdíjas vagy Diákjegy 1500 Ft
Gyerekjegy (3-6 éves): 1000 Ft
Családi jegy (2 feln?tt + maximum 3, 14 év alatti gyerek) 5000 Ft
3 éves kor alatt a gyermekek belépése díjmentes!

Telefonos információ:
Információt a 06 1 450 1497-es telefonszámon, nyitvatartási id?ben vehetnek igénybe az alábbiak szerint:
keddt?l szombatig: 10:00-18:00 óráig, vasárnap 10:00-t?l 17:00 óráig. Hétf?n szünnap!
Az M2 Mikulás Expresszel kapcsolatos információkat nyitvatartási id?ben vehetnek igénybe az alábbi
elérhet?ségeken:
Kiss Enik?
kiss.eniko@vasuttortenetipark.hu Tel.: 06 70 778 9850
Ducsák Alexandra
ducsak.szandi@vasuttortenetipark.hu Tel.: 06 70 315 3596
FONTOS INFORMÁCIÓ! A Disznótoros Kolbászfesztivál ideje alatt (2018. október 12-13-14.) a
Vasúttörténeti Park f?pénztárában nem lehet jegyet vásárolni az M2 Mikulás Expresszre!

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a Vasúttörténeti Park területére Házirendünk értelmében él?
állatot behozni szigorúan tilos!
Köszönjük, hogy megtisztel minket figyelmével, honlapunkat látogatja, rendszeresen olvassa hírlevelünket.
Tájékoztatjuk, hogy az Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány a 2018. május 25-én életbelép? egységes
Európai Uniós szabályozás, a GDPR (General Data Protection Regulation) el?írásainak megfelel?en kezeli
és tárolja adatait.
Az Alapítvány Adatvédelmi tájékoztatója és adatkezelési szabályzata IDE kattintva letölthet?.
Amennyiben nem kíván hírlevelet kapni t?lünk, a hírlevéllistánkról bármikor leiratkozhat a kiküldött hírlevél
alján lév? leiratkozási lehet?ségre kattintva; vagy a www.vasuttortenetipark.hu weboldalon az Ön személyes
adatait kezel? "Saját adatok" menüpont bal oldalán a 'Vasúttörténeti Park Hírlevél' alatti "Leiratkozás"
gombra kattintva.
Köszönjük, ha úgy dönt, hogy a továbbiakban is értesülni szeretne a Vasúttörténeti Park rendezvényeir?l,
programjairól és továbbra is igényt tart hírlevelünkre. Ez esetben nem kell semmit tennie, a hírlevél az Ön
által regisztrált e-mail címre érkezik a jöv?ben is.
Szeretettel várjuk Önöket a Vasúttörténeti Parkban!
A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges

