2017 nyári szezon – magyar

ungarisch

Pfänder-hegy –
Ékszerdoboz a Bódeni-tó partján
Az 1064 méter magas Pfänder-hegy páratlan szépségű panorámát kínál Önnek a Bódeni-tóra,
Németországra, Ausztriára, Svájcra és mintegy 240 alpesi hegycsúcsra, amivel a régió leghíresebb
kilátóhelyévé vált.
A tó környékének és az Alpok csúcsainak szépségében két kilátóról is gyönyörködhet.
Akár vándorolni vagy biciklizni szeretne, akár felderítené alpesi vadasparkunkat vagy a Sasröptetőben
megtekintené a ragadozómadár-bemutatót, esetleg egyszerűen csak élvezni szeretné a kilátást az
étterem teraszáról – egyetlen Pfänder-hegyen eltöltött napja is felejthetetlen élményekkel fogja
megajándékozni.

Alpesi vadaspark a Pfänder-hegyen
A Pfänderbahn végállomása körül elterülő, kiterjedt vadaspark az egész család számára különleges
vonzerő, hiszen honos vadaink legpompásabb példányai népesítik be – ismerje meg viselkedésüket
természetes élőhelyükön. A belépés ingyenes!
Egy természetes tanösvényen eltöltött 30 perces túra során megismerheti a környék faunáját és
flóráját, felejthetetlen pillantásokat vethet az egykor veszélyeztetett kőszáli kecskékre, a szarvasokra,
vaddisznókra, muflonokra és mormotákra.
A gyerekek körében különösen közkedvelt kisállatparkunk a törpekecskékkel, nyulakkal és csüngőhasú
disznókkal. A vadaspark határos egy nagy játszótérrel is, melyben megtalálják Vorarlberg leghosszabb
csúszdáját, továbbá kosárhintákat, hintabábukat, mászókákat is.

Pfänder Hegyi Étterem
A 2017 os nyári szezonban. május 4-től szeptember 21-ig naponta 9.30-tól 18.30-ig tart nyitva.
A rusztikus önkiszolgáló étterem teraszáról egyedülálló kilátás csalogatja a látogatót, ahonnan teljes
valójában csodálhatja meg a hármashatárt, valamint a 63 km hosszú, 14 km széles és 252 méter mély
Bódeni-tavat.
Az étteremben egész nap ínycsiklandó étkekkel, kiadós napi menükkel, helyben sütött süteményekkel,
tortákkal, továbbá délutánonként nagyszerű uzsonnákkal kényeztetjük.
Zárt csoportok, céges vagy egyesületi utak résztvevői számára az első emeleten egy külön éttermet
tartunk fenn teljes kiszolgálással. Kérjük, igényét előre jelezze. Kérje étlapunkat, menüjavaslatainkat!
30 főnél nagyobb csoportok számára este is nyitva tartunk.

Berghaus Pfänder, Fam. Kinz, 6911 Lochau, Ausztria

Telefon: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

A téli hónapokban az ódon hangulatú Pfänderdohle Alpesi Vendégház hívogatja a látogatókat, mintegy
8 percnyi sétára a Pfänderbahn végállomásától. Nyitva tartás: naponta 9.30-tól 18.00-ig.
Gasthaus Pfänderdohle, Fam. Nussbaumer, 6911 Lochau, Ausztria
Telefon és Fax: +43(0)5574-43073

Pfänderbahn függővasút
Menetrend
 Naponta 8.00 és 19.00 óra között (esti utak 23.00 óráig foglalhatók, ár érdeklődésre).
 Járatok minden egész és fél órában, 10 személytől 15 percenként.
 Bicikliszállítás egész nap (8.00-tól 10.00-ig ingyenes).
 13.02.-06.04.2017 / 2017. november 13. és 24. között teljes körű felülvizsgálat miatt üzemszünet.
A Pfänderbahn teljes mértékben akadálymentesített, rendelkezik továbbá az Osztrák Függővasutak
Szövetsége által kiadott „Kiváló Osztrák Nyári Függővasút” minőségi tanúsítvánnyal. Ön számára
mindez garancia egy ellenőrzött, kiváló minőségű szolgáltatásra.
Menetjegyárak – 2017 nyár (április 1-től október 31-ig)
Felnőtt
Hegy- és völgymenet
Hegy- vagy völgymenet
Felnőtt 65 év felett
Hegy- és völgymenet
Hegy- vagy völgymenet
Ifjúsági (16-19 év között)
Hegy- és völgymenet
Hegy- vagy völgymenet
Gyermek (6 – 15 év között)
Hegy- és völgymenet
Hegy- vagy völgymenet
6 évnél fiatalabb gyermek kísérettel
70%-nál nagyobb mértékben
Hegy- és völgymenet
fogyatékos személy
Hegy- vagy völgymenet
Csoportok
Hegy- és völgymenet
15 főtől
Hegy- vagy völgymenet
Családi jegy – szülők saját
Hegy- és völgymenet
gyermekeikkel (19 éves korig)
Hegy- vagy völgymenet
Árak – Tél (2017. november 1-től 2018 . március 31-ig) – kb. 15% engedmény
 A Bódeni-tavi Élménykártyával a Pfänderbahn-t ingyenesen használhatja.
 Engedményes Pfänderbahn menetjegyek kaphatók minden bregenzi kirándulóhajón.
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Ausztria
Telefon: +43(0)5574-42160-0, Fax: +43(0)5574-42160-4

office@pfaenderbahn.at

www.pfaenderbahn.at

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

