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2021. október 29-től december 11-ig / From 29 October to 11 December 2021

Debrecen – Tiszafüred – Füzesabony

A személyvonatok helyett Debrecen – Balmazújváros
(– Hortobágy) között vonatpótló autóbuszok közlekednek.
Train replacement buses serve the section
between Debrecen – Balmazújváros (– Hortobágy)
instead of passenger trains.

A vonatpótló autóbuszokon a kerékpárszállítás
nem biztosítható. / Bicycle transportation is not allowed
on the replacement buses.

További részletes információk
a www. mavcsoport.hu honlapon.
Detailed information at www.mavcsoport.hu
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