2019 polski
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Wzgórze Pfänder –
Państwa dom nad Jeziorem Bodeńskim
Wzgórze Pfänder (1064m), oferujące niezwykły widok na Jezioro Bodeńskie, Niemcy, Austrię,
Szwajcarię i 240 alpejskich szczytów, jest najsłynniejszym punktem widokowym regionu.
Dwie ambony widokowe, znajdujące się na wzniesieniu Pfänder, informują o regionie jeziora oraz o
alpejskich szczytach.
Czy chcecie Państwo wędrować, czy pojeździć na rowerze, zwiedzić alpejski zwierzyniec, czy też po
prostu rozkoszować się widokiem z tarasu restauracji – dzień spędzony na Pfänder będzie
niezapomnianym przeżyciem.

Zwierzyniec Alpejski Pfänder
Niezwykła atrakcja dla całej rodziny: w rozległym Zwierzyńcu Alpejskim tuż obok stacji kolejki górskiej
żyją
najpiękniejsze
okazy
rodzimych
dzikich
zwierząt
–
zapraszamy
Państwa
do poznania ich zachowań w środowisku naturalnym. Wstęp wolny.
Podczas 30 minutowej wędrówki ścieżką edukacyjną, informującą o faunie i florze, zobaczycie Państwo
kozice, jelenie, dziki, muflony i świstaki.
Milusińscy szczególnie chętnie zatrzymują się przy zagrodach dla małych zwierząt, gdzie zobaczyć mogą
kozy miniaturowe, zające i świnki wietnamskie zwisłobrzuche. Tuż obok zwierzyńca znajduje się
przestronny plac zabaw z najdłuższą ślizgawką w rejonie Przedgórza Alpejskiego, huśtawką,
kołyszącymi się figurami oraz drabinkami do wspinaczki.

Restauracja Górska Chata Pfänder
otwarta jest w sezonie letnim 2019 od 10.5. do 23.9. codziennie od godz. 9.30 do 18.30.
Rustykalna restauracja samoobsługowa dysponuje własnym tarasem, z którego rozciąga się widok na
wszystkie trzy kraje, leżące nad Jeziorem Bodeńskim, oraz na samo jezioro, długie na 63 km, szerokie
na 14 km i głębokie na 252m.
Przez cały dzień uwodzimy Państwa smakowitym menu, pożywnymi zestawami, własnoręcznie
pieczonymi ciastami i tortami oraz tradycyjnymi podwieczorkami.
Dla zorganizowanych grup turystycznych, firm oraz instytucji na pierwszym piętrze znajduje się
restauracja z obsługą. Niezbędna wcześniejsza rezerwacja. Zapytajcie Państwo o nasze propozycje
menu. Dla grup pow. 30 osób Górska Chata otwiera swoje podwoje także wieczorem.
Górska Chata (Berghaus Pfänder), Państwo Kinz, 6911 Lochau, Austria.
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

W sezonie zimowym, codziennie w godz. 9.30 – 18.00, zapraszamy do tradycyjnej gospody alpejskiej
Pfänderdohle, znajdującej się 8 min. drogi pieszo w dół od stacji kolejki górskiej Pfänder.
Gospoda Pfänderdohle, Państwo Nussbaumer, 6911 Lochau, Austria
Tel. & Fax: +43(0)5574-43073

Kolejka Pfänderbahn
Rozkład jazdy
➔ Codziennie od 8.00 do 19.00 (możliwość rezerwacji przejazdów wieczornych do 23.00, ceny do
uzgodnienia).
➔ przejazdy o każdej pełnej godzinie i o w pół do pełnej godziny, od 10 osób co 15 minut.
➔ przewóz rowerów przez cały dzień (od 8.00 do 10.00 igratis).
➔ przerwa na coroczną kontrolę: od 04. do 29. listopada 2019.
Kolejka Pfänderbahn jest w 100% przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych
i została odznaczona przez Austriacki Związek Kolejek Linowych znakiem jakości „Wyróżniona
austriacka kolejka letnia” („Ausgezeichnete Österreichische Sommerbahn“). Gwarantuje to
sprawdzoną, wysoką jakość.
Cennik 2019 (1.4. do 31.10.)
Dorośli

przejazd w obie strony
przejazd w jedną stronę
Seniorzy od 65
przejazd w obie strony
przejazd w jedną stronę
młodzież (16-19)
przejazd w obie strony
przejazd w jedną stronę
dzieci (6 – 15)
przejazd w obie strony
przejazd w jedną stronę
Dzieci poniżej 6 lat pod opieką dorosłych
Inwalidzi od 70%
przejazd w obie strony
przejazd w jedną stronę
Grupy turystyczne
przejazd w obie strony
od 15 osób dorosłych
przejazd w jedną stronę
Bilet rodzinny – rodzice i wszystkie przejazd w obie strony
dzieci do 19 lat
przejazd w jedną stronę

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

Ceny w sezonie zimowym (1.11.2019 do 31.3.2020) – rabat ok. 15%
☺ Karta Bodensee-Erlebniskarte uprawnia do bezpłatnego przejazdu kolejką Pfänderbahn.
☺ Bilety na przejazdy Pfänderbahn ze zniżką otrzymać można na wszystkich statkach kursowych do
Bregenz.
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Austria
Telefon: +43(0)5574-42160-0,
fax.: – 4
office@pfaenderbahn.at

www.pfaenderbahn.at

