2018 română

rumänisch

Der Pfänder –
Cabana noastră montană la Bodensee
Der Pfänder (1064 m) cu panorama sa inegalabilă asupra lacului Bodensee, Germaniei, Austriei şi Elveţiei şi
asupra celor 240 de piscuri alpine, este unul dintre cele mai renumite puncte de observaţie din regiune
Două posturi de observaţie situate pe Pfänder vă arată regiunea lacului şi piscurile alpine.
Indiferent dacă faceţi drumeţii, mergeţi cu bicicleta, exploraţi parcul natural alpin sau pur şi simplu savuraţi
panorame de pe terasa unui restaurant – ziua dumneavoastră pe Pfänder va deveni un eveniment de neuitat.
Parcul natural alpin Pfänder
O atracţie deosebită pentru întreaga familie: În parcul natural alpin deosebit de vast, din aproprierea cabanei
se întâlnesc cele mai reuşite exemplare ale faunei noastre – familiarizaţi-vă cu ele în mediul lor natural. Intrarea
liberă.
Într-o drumeţie de 30 de minute, care vă va informa despre flora şi fauna existentă, veţi putea observa capre
ibex, cerbi, porci mistreţi, mufloni şi marmote.
Deosebit de îndrăgit de către copii este ţarcul cu capre pitice, iepuri şi porci pitici vietnamezi. Lângă parcul
natural alpin se găseşte un loc de joacă cu cel mai lung tobogan din Vorarlberg, leagăne, maşinuţe de legănat şi
instalaţii de căţărat.

Restaurantul Cabana alpină Pfänder
este deschis în sezonul estival din data de 4.05 până în 24.09.2018 zilnic între 9:30 şi 18:30.
Restaurantul rustic cu autoservire are o terasă panoramică, de pe care se poate privi asupra întregul triunghi
dintre cele trei ţări şi lacul Bodensee, cu o lungime de 63 km, lăţime 14 km şi adâncime de 252 m.
De-a lungul întregii zile veţi fi răsfăţaţi cu preparate delicioase, cu gustosul meniu al zilei, cu prăjitură şi tort de
casă, precum şi cu platouri de gustări consistente.
Pentru grupuri turistice închise, pentru grupuri de firmă sau asociaţii, la etajul întâi se găseşte restaurantul cu
servire. Organizarea de astfel de evenimente necesită rezervare prealabilă. Vă rugăm să solicitaţi şi ofertele
noastre de meniu. Pentru grupuri mai mari de 30 de persoane, cabana alpină Pfänder primeşte şi seara oaspeţi.
Cabana alpină Pfänder, Fam. Kinz, 6911 Lochau, Austria
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

În timpul lunilor de iarnă, pensiunea rustică, Pfänderdohle, care se găseşte la 8 minute de mers pe jos de la
staţia de telecabină Pfänder, este deschisă zilnic între orele 9:30 şi 18:00.
Pensiunea rustică Pfänderdohle, Fam. Nussbaumer, 6911 Lochau, Austria
Tel. & Fax: +43(0)5574-43073
Telecabina Pfänder
Mersul telecabinei
 Zilnic între orele 8.00 şi 19.00 (călătorii seara se pot rezerva până la orele 23.00, preţ la cerere).
 călătorii la fiecare oră sau jumătate de oră, minimum 10 persoane din 15 în 15 minute
 de-a lungul întregii zile se transportă biciclete (de la orele 8.00 până la 10.00 gratis).
 oprirea activităţii datorită reviziei tehnice anuale de la 05 până la 30 noiembrie 2018
Telecabina de pe Pfänder este 100% fără bariere şi a fost medaliată de către Asociaţia profesională a
telecabinelor Austriei cu Distincţia de calitate „Telecabină austriacă de calitate deosebită”. Aceasta certifică
oferta verificat, de înaltă calitate a telecabinei.
Preţuri de vară 2018 (1.4. până la 31.10.)
Adulţi
Urcare şi coborâre
Urcare sau coborâre
Pensionari de la 65 ani
Urcare şi coborâre
Urcare sau coborâre
Tineri (16 – 19)
Urcare şi coborâre
Urcare sau coborâre
Copii (6 – 15)
Urcare şi coborâre
Urcare sau coborâre
Copii sub 6 ani cu însoţitori
Persoane cu handicap min. 70%
Urcare şi coborâre
Urcare sau coborâre
Grupuri turistice de min. 15 adulţi
Urcare şi coborâre
Urcare sau coborâre
Bilet familial – părinţii, împreună cu toţi Urcare şi coborâre
copii, până la vârsta de 19 ani
Urcare sau coborâre
Preţuri de iarnă (01.11.2018 până la 31.3.2019) – cca. 15% reducere

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

• Călătoria cu telecabina de pe Pfänder este inclusă în biletul eveniment Bodensee.
• Călătorii cu reducere pentru telecabină se pot găsi pe toate cursele de vapoare către Bregenz.

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