2017 slovenčina

slowakisch

Vrch Pfänder –
Náš domáci vrch pri Bodamskom jazere
Vrch Pfänder (1064m) so svojím neprekonateľných výhľadom na Bodamské jazero, Nemecko, Rakúsko,
Švajčiarsko a 240 alpských vrcholov je najvychýrenejšou vyhliadkou regiónu.
Dve vyhliadkové kabíny na Pfänderi podávajú správy o oblasti okolo jazera a alpských vrcholoch.
Či ste na potulkách, bicyklovej túre, objavujete alpský zverník alebo si len jednoducho vychutnávate
výhľad z terasy reštaurácie – váš deň na Pfänderi sa stane jedným z vašich nezabudnuteľných zážitkov.

Alpský zverník Pfänder
Jedna z osobitých atrakcií pre celú rodinu: V rozsiahlom alpskom zverníku pri horskej stanici, sú
najskvostnejšie exempláre našej domácej divej zveri doma – spoznáte ich správanie v ich prirodzenom
prostredí. Vstup voľný.
Na 30 minútovej turistickej ceste s náučným chodníkom, ktorý informuje o faune a flóre pozorujete
alpské kozorožce, jelene, diviaky, muflóny a svište.
U detí sú zvlášť obľúbené ohrady s malými domácimi zvieratkami s kozliatkami, zajacmi a prasiatkami.
Pri alpskom zverníku sa nachádza veľké ihrisko s najdlhšími šmýkalkami, hojdačkami, dvojramennými
hojdačkami a preliezačkami.

Reštaurácia horského zariadenia Pfänder
je otvorená v letnom období od 4.5. do 21.9.2017 denne od 9.30 do 18.30 hod..
Rustikálna somoobslužná reštaurácia má vyhliadkovú terasu, z ktorej máte výhľad na celé územie
spojenia troch krajín a 63km dlhé, 14km široké a 252m hlboké Bodamské jazero.
Po celý deň budete rozmaznávaný chutnými jedlami, výživnými teplými pokrmami, domácimi koláčmi
a tortami, ako aj poriadnymi olovrantami.
Pre uzavreté zájazdové skupiny, firmy a združenia sa na prvom poschodí nachádza reštaurácia s
obsluhou. Rezervácia vopred je nutná. Žiadajte si prosím ponukové lístky. Pre skupiny od 30 osôb sú
brány horského zariadenia Pfänder otvorené aj večer.

Berghaus Pfänder, Fam. Kinz, 6911 Lochau, Austria
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

Počas zimných mesiacov je otvorený denne od 9.30 do 18.00 hod. svojrázny horský hostinec
Pfänderdohle, ktorý sa nachádza 8 minút chôdze pod Pfänder dráhou-horskou stanicou.
Hostinec Pfänderdohle, Fam. Nussbaumer, 6911 Lochau, Austria
Tel. & Fax: +43(0)5574-43073

Pfänder dráha
Cestovný plán
 Denne od 8.00 do 19.00 hod. (večerné jazdy možné rezervovať do 23.00 hod., cena pri opýtaní sa).
 Jazdy každú celú a pol hodinu, od 10 osôb každých 15 minút.
 celodenná preprava bicyklom (od 8.00 do 10.00 hod. grátis).
 Závodná dovolenka kvôli každoročnej kontrole od 13.02. – 06.04. / 13. do 24. novembra 2017.
Pfänder dráha je 100% bezbariérová a vyznamenaná odborným zväzom lanovkových dráh v Rakúsku
pečaťou kvalitnej prepravy „Ausgezeichnete Österreichische Sommerbahn“ (Vynikajúca rakúska letná
dráha). To zaručuje otestovanú vysokokvalitnú ponuku na horách.
Letný cenník 2017 (od 1.4. do 31.10.)
Dospelí
Seniori od 65 rokov
Mládež (16-19)
Deti (6 – 15)

Hore a nadol
Hore alebo nadol
Hore a nadol
Hore alebo nadol
Hore a nadol
Hore alebo nadol
Hore a nadol
Hore alebo nadol

Deti do 6 rokov v sprievode
Invalidi od 70%

Hore a nadol
Hore alebo nadol
Zájazdové skupiny
Hore a nadol
od 15 dospelých osôb
Hore alebo nadol
Rodinné pasy – Rodičia a všetky
Hore a nadol
vlastné deti do 19 rokov
Hore alebo nadol
Zimnný cenník (od 1.11.2017 do 31.3.2018) – cca. 15% zľava
 Jazda na Pfänder dráhe je zahrnutá v pobytovom lístku Bodamské jazero.
 Zľavnené lístky sú dostupné na všetkých lodiach smerom do Bregenz.

Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Österreich
Telefón: +43(0)5574-42160-0 Fax: DW –4
office@pfaenderbahn.at

www.pfaenderbahn.at

€ 12,70
€ 7,40
€ 11,40
€ 6,60
€ 10,20
€ 5,90
€ 6,40
€ 3,70
Zdarma
€ 11,40
€ 6,60
€ 10,20
€ 6,70
€ 25,40
€ 14,80

