2019 – dansk

dänisch

Pfänder Vores bjerg ved Bodensee
Bjerget Pfänder (1064) er med sin udsigt over Bodensee, Tyskland, Østrig og Schweiz samt 240
alpetoppe det mest berømte udsigtspunkt i regionen.
To udsigtsplatforme ved Pfänder informerer om Bodensee-regionen og alpetoppene.
Om du foretrækker at vandre, gå på opdagelse i Alpevildtparken, besøge rovfuglene på ørnestationen
eller kun vil nyde udsigten fra restaurant-terrassen - din dag på Pfänder bliver en uforglemmelig
oplevelse.

Alpevildtparken Pfänder
En særlig attraktion for hele familien: I den store alpevildtpark ved siden af bjergstationen lever de
mest pragtfulde vilde dyr fra regionen - se deres adfærd i deres naturlige omgivelser. Det er gratis.
På en 30-minutters rundvandring med natur-lære-sti, der informerer om dyr og planter, iagttager du
alpestenbukke, kronhjorte, vildsvin, muffloner og murmeldyr.
Børnene elsker især med dværggeder, harer og hængebugsvin. Nabo til alpevildtparken er en stor
legeplads med den længste rutchebane i Vorarlberg, kurvegynge, vippefigurer og klatrestativer.

Restaurant Berghaus Pfänder
holder åbent i sommersæsonen fra 10.5. til 23.9. 2019 dagligt fra kl. 9.30 til 18.30.
Det rustikale selvbetjeningsrestaurant har en lille udsigtsterrasse, hvorfra du kan se ud over hele trlande-området og Bodensee, der er 63 km lang, 14 km bred og 252 m dyb.
I løbet af dage forkæles du med velsmagende menuer, rustikale dagens retter, hjemmelavede kager
og kraftige mellemåltider.
For lukkede rejsegrupper, firmaer og foreininger er der et restaurant med betjening på første sal. En
reservering er nødvendig. Få tilsendt vores menyforslag. For grupper over 30 personer åbner
Restaurant Pfänder også om aftenen
Berghaus Pfänder, fam. Kinz, A-6911 Lochau, Østrig
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

I vintermånederne holder det rustikale alpeværtshus Pfänderdohle, der ligger 8 minutters gang under
Pfänderbanens bjergstation dagligt åbent fra kl. 9.30 til 18.00.
Gasthaus Pfänderdohle, fam. Nussbaumer, A-6911 Lochau, Østrig
Tel. & Fax: +43(0)5574-43073

Pfänderbahn
Køreplan
➔ Dagligt fra kl. 8.00 til 19.00 Uhr (aftenkørsel til kl. 23.00 kan bestilles. Pris efter forespørgsel).
➔ Kører hver hele og halve time, over 10 personer hver 15 minutter.
➔ heldags cykeltransport (fra kl. 8.00 til 10.00 gratis).
➔ Ferie under den årlige status fra 04. til 29. november 2019.
Pfänderbanen er 100% handicapvenlig og har fået den østriske brancheforenings kvalitetsmærke
"Udmærket østriks sommerbane". Dette garanterer et kontrolleret tilbud af høj kvalitet.

Sommerpriser 2019 (1.4. til 31.10.)
Voksne
Seniorer over 65 år
Unge (16-19)
Børn (6 - 15)

Tur - retur
Enkelttur
Tur - retur
Enkelttur
Tur - retur
Enkelttur
Tur - retur
Enkelttur

Børn under 6 år, ledsaget af en voksen
Handicappede (over 70%)
Tur - retur
Enkelttur
Rejsegrupper
Tur - retur
over 15 personer
Enkelttur
Familiebillet - forældre og alle
Tur - retur
egne børn op til 19 år
Enkelttur

Vinterpriser (1.11.2019 til 31.3.2020) - ca. 15 % rabat
☺ Bodensee-oplevelseskort (”Bodensee Erlebnis Karte”) inkluderer turen med Pfänderbahn
☺ Prisreducerede billetter til Pfänderbahn fås på alle ruteskibe til Bregenz.
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, A-6900 Bregenz, Østrig
Telefon: +43(0)5574-42160-0 Fax: - 4
office@pfaenderbahn.at

www.pfaenderbahn.at

€ 13,20
€ 7,70
€ 11,90
€ 6,90
€ 10,60
€ 6,10
€ 6,60
€ 3,80
Gratis
€ 11,90
€ 6,90
€ 10,60
€ 7,00
€ 26,40
€ 15,40

