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litauisch

Der Pfänder –
kalnas prie Bodeno ežero
Der Pfänder (1064 m) su neprilygstančiu vaizdu į Bodeno ežerą, Vokietiją, Austriją, Šveicariją ir 240
Alpių viršūnes yra žymiausia regiono panoraminė vieta.
Iš dviejų prie Pfänder įkurtų panoraminių aikštelių matomas ežero regionas ir Alpių viršūnės.
Nesvarbu, ar Jūs keliaujate pėsčiomis, važiuojate dviračiu, lankotės Alpių laukinių gyvūnų parke, stebite
plėšrių paukščių pasirodymą erelių stebėjimo punkte arba paprasčiausiai tik mėgaujatės panorama iš
restorano terasos – Jūsų diena ant Pfänder kalno taps nepamirštamu išgyvenimu.

Pfänder Alpių laukinių gyvūnų parkas
Ypatinga atrakcija visai šeimai: erdviame Alpių laukinių gyvūnų parke šalia keltuvo stoties gyvena
nuostabiausi mūsų vietinių laukinių gyvūnų pavyzdžiai – susipažinkite su jų elgesiu natūralioje jų
aplinkoje. Įėjimas nemokamas.
30 minučių trunkančio pasivaikščiojimo gamtos pažintiniu taku metu, supažindinančiu su fauna ir flora,
stebėsite Alpių kalnų ožius, elnius, šernus, muflonus ir švilpikus.
Ypač vaikų pamėgti yra mažų gyvūnų aptvarai su nykštukinėmis ožkomis, kiškiais ir vietnamietiškomis
kiaulėmis. Šalia Alpių laukinių gyvūnų parko yra didelė žaidimų aikštelė su ilgiausia Forarlbergo
čiuožykla, sūpuoklėmis, besisupančiomis figūromis ir konstrukcijomis vaikams laipioti.

Berghaus Pfänder restoranas
2018 m. vasaros sezonu atidarytas nuo 05.04. iki 09.24 kasdien nuo 9.30 val. iki 18.30 val.
Kaimiškame savitarnos restorane yra panoraminė terasa, iš kurios matosi visos trys šalys ir 63 km ilgio,
14 km pločio bei 252 m gylio Bodeno ežeras.
Visos dienos metu Jūs būsite lepinamas prašmatniais meniu, gausiais dienos patiekalais, naminiais
pyragais ir tortais bei puikiais užkandžiais.
Uždaroms turistinėms grupėms, firmų ir draugijų grupėms pirmame aukšte veikia aptarnaujamas
restoranas. Būtina rezervacija. Reikalaukite meniu pasiūlymų. Didesnėms nei 30 asmenų grupėms
Berghaus Pfänder vartai atviri taip pat ir vakarais.
Berghaus Pfänder, Kinz šeima, 6911 Lochau, Austrija
Tel. Nr.: +43(0)5574-42184-0 Faksas: +43(0)5574-42184-5

Žiemos mėnesiais kas dieną nuo 9.30 val. iki 18.00 val. dirba kaimiškas restoranas Alpengasthaus
Pfänderdohle, kuris yra 8 minutės kelio pėsčiomis žemiau Pfänder keltuvo stoties.
Gasthaus Pfänderdohle, Nussbaumer šeima, 6911 Lochau, Austrija
Telefonas ir faksas: +43(0)5574-43073

Pfänder keltuvas
Tvarkaraštis
 Kasdien nuo 8.00 val. iki 19.00 val. (vakarinius pakėlimus iki 23.00 val. reikia užsakyti, kainos pagal
užklausimą).
 Pakėlimai kas valandą ir kas pusę valandos, keliant daugiau nei 10 asmenų kas 15 minučių.
 Visą dieną dviračių transportas (nuo 8.00 val. iki 10.00 val. nemokamai).
 Įmonės atostogos dėl kasmetinio patikrinimo nuo 2018 m. lapkričio 05 d. iki 30 d.
Pfänder keltuvo trasa yra 100% be kliūčių ir Austrijos lyninių trasų profesinės draugijos apdovanota
kokybės ženklu „Ausgezeichnete Österreichische Sommerbahn“. Tai garantuoja patikrintą, aukštos
kokybės pasiūlymą pakilti į kalną.
Kainos 2018 m. vasaros metu (nuo 04.01 iki 10.31)
Suaugę asmenys
Į priekį ir atgal
Tik į vieną pusę
Vyresni nei 65 metai asmenys
Į priekį ir atgal
Tik į vieną pusę
Jaunuoliai (16 – 19)
Į priekį ir atgal
Tik į vieną pusę
Vaikai (6 – 15)
Į priekį ir atgal
Tik į vieną pusę
Vaikai iki 6 metų su palyda
Invalidai (nuo 70%)
Į priekį ir atgal
Tik į vieną pusę
Turistinės grupės
Į priekį ir atgal
nuo 15 suaugusių asmenų
Tik į vieną pusę
Šeimos bilietas – tėvai ir visi jų vaikai iki Į priekį ir atgal
19 metų
Tik į vieną pusę
Kainos žiemos metu (nuo 2018.11.1 iki 2019.03.31) – apie 15% nuolaida
☺ Kėlimas Pfänder keltuvu su „Bodensee-Erlebniskarte“ nemokamas arba su nuolaida.
☺ Pfänder keltuvo bilietus su nuolaida galima įsigyti visuose į Bregencą pirmyn ir atgal
kursuojančiuose laivuose.
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Austrija
Telefonas: +43(0)5574-42160-0,
Faksas: - 4,
office@pfaenderbahn.at

www.pfaenderbahn.at

€ 13,00
€ 7,50
€ 11,70
€ 6,80
€ 10,40
€ 6,00
€ 6,50
€ 3,80
nemokamai
€ 11,70
€ 6,80
€ 10,40
€ 6,90
€ 26,00
€ 15,00

