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Pfänder –
oblíbený vrch u Bodamského jezera
Pfänder (1064m) se svým neporovnatelným výhledem na Bodamské jezero, Německo, Rakousko,
Švýcarsko a 240 alpských vrcholů je nejznámějším vyhlídkovým bodem v regionu.
Dvě rozhledny na Pfänderu poskytují přehled okolí jezera a alpských vrcholů.
Ať již budete cestovat pěšky či na kole, vydáte se do přírodní rezervaci nebo si jen tak vychutnáte výhled
z terasy restaurace – den stravený na Pfänderu se pro Vás stane nezapomenutelným zážitkem.

Alpská přírodní rezervace Pfänder
Zvláštní atrakce pro celou rodinu: rozlehlá alpská rezervace nedaleko horské stanice je domovem pro
ty nejnádhernější exempláře divokých zvířat, která se v našich krajích vyskytují — zde můžete
pozorovat jejich chování v přirozeném prostředí. Vstup zdarma.
Na 30minutové okružní poznávací cestě přírodou se dozvíte více o místní fauně a floře a budete moci
pozorovat alpské kozorohy, jeleny, kance, muflony a horské sviště.
Zvlášť oblíbené u dětí jsou obory s menšími zvířaty, kde je čekají trpasličí kozy, zajíci a divoká prasátka.
Alpská rezervace sousedí s velkým hříštěm, které má nejdelší suchou skluzovku ve Voralbersku, košové
houpačky, houpací figuríny a šplhadla.

Restaurace Berghaus Pfänder
je během letní sezóny mezi 04.05. a 21.9.2017 otevřena denně od 9.30 do 18.30 hodin.
Venkovská samoobslužná restaurace má vyhlídkovou terasu, ze které můžete pozorovat celou
trojhranici a 63 dlouhé, 14 km široké a 252 m hluboké Bodamské jezero.
Po celý den zde budete hýčkáni lahodným jídelníčkem, domácími koláči a dorty i zdařile připravenými
svačinami.
Pro uzavřené zájezdové skupiny, firemní skupiny a jiné společnosti je v prvním poschodí restaurace s
obsluhou. Rezervace je nutná. Žádejte prosím o návrhy jídelního lístku. Pro skupiny přes 30 osob otevře
Berghaus Pfänder svou bránu též ve večerních hodinách.
Berghaus Pfänder, Fam. Kinz, 6911 Lochau, Österreich
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

V zimních měsících je denně od 9:30 do 18:30 hodin otevřen poutavý alpský hostinec Pfänderdohle,
vzdálený 8 minut chůze od horské stanice Pfänderbahnu.
Gasthaus Pfänderdohle, Fam. Nußbaumer, 6911 Lochau, Österreich
Tel. & Fax: +43(0)5574-43073

Lanová dráha Pfänderbahn
Jízdní řád
 Denně od 8.00 do 19.00 (poté večer až do 23:00 na objednávku, cena na dotaz.)
 Jede každou celou hodinu a půlhodinu, od 10 osob každých 15 minut.
 přeprava jízdních kol po celý den (od 8.00 do 10.00 zdarma).
 mimo provoz z důvodu každoroční údržby mezi 13.02. – 06.04. / 13 a 24. listopadem 2017.
Dráha Pfänderbahn je 100% bezbariérová a Odborný svaz pro rakouské lanové dráhy ji vyznamenal
pečetí kvality „Vynikající rakouská letní dráha“. Zaručuje to ověřenou, vysoce kvalitní nabídku horské
lanovky.
Letní ceny 2017 (1.4. až 31.10.)
Dospělí
Senioři od 65 let
Mladiství (16-19)
Děti (6 – 15)

Do kopce i z kopce
Do kopce anebo z kopce
Do kopce i z kopce
Do kopce anebo z kopce
Do kopce i z kopce
Do kopce anebo z kopce
Do kopce i z kopce
Do kopce anebo z kopce

Děti do 6 let v doprovodu
Zdravotně postižení od 70%

Do kopce i z kopce
Do kopce anebo z kopce
Zájezdové skupiny od 15 dospělých
Do kopce i z kopce
Do kopce anebo z kopce
Rodinná jízdenka: rodiče a všechny Do kopce i z kopce
vlastní děti do 19 let
Do kopce anebo z kopce
Zimní ceny (1.11.2017 až 31.3.2018) – cca. 15% slevy
 Jízdné na Pfänderbahnu je zahrnuto v ceně slevové karty Bodensee-Erlebniskarte.
 Zlevněné jízdenky na Pfänderbahn jsou k dostání na všech výletních lodích do Bregenzu.
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Austria
Telefon: +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

