2019 Português

portugiesisch

O Pfänder –
O nosso Hausberg junto ao Bodensee
O Pfänder (1064m) com a sua vista incomparável sobre o Bodensee, a Alemanha, a Áustria, a Suíça e
240 picos alpinos é o miradouro mais afamado da região.
Dois postos de observação no Pfänder dão informação sobre a região do lago e os picos alpinos.
Se for fazer caminhadas, andar de bicicleta, explorar o parque selvagem alpino ou se simplesmente
desfrutar das vistas a partir da esplanada do restaurante – O seu dia no Pfänder será uma experiência
inesquecível.
O parque selvagem alpino do Pfänder
Uma atracção especial para toda a família: No extenso parque selvagem alpino, junto à estação de
montanha, é o habitat dos exemplares mais excelentes da nossa fauna selvagem nacional - conheça o
seu comportamento no seu ambiente natural. Entrada livre.
Num percurso de caminhada de 30 minutos com um trilho de aprendizagem sobre a natureza, que
informa sobre a flora e fauna, pode observar os cabritos monteses dos Alpes, veados, javalis, muflões
e marmotas.
Especialmente popular junto das crianças é o parque de animais pequenos com cabras anãs, coelhos
e porcos barrigudos. Contíguo ao parque selvagem alpino encontra-se um grande parque infantil com
o maior escorrega do Vorarlberg, baloiços, figuras para balançar e estruturas para trepar.

O Restaurante Berghaus Pfänder
na época de verão de 10/5 a 23/9/2019 encontra-se aberto diariamente das 9.30 às 18.30 h.
O restaurante self-service rústico dispõe de uma esplanada com vista, da qual é possível vislumbrar
toda a região do Dreiländereck e o Bodensee com 63km de comprimento, 14km de largura e 252m de
profundidade.
Durante todo o dia são-lhe oferecidos deliciosos menus, saborosos pratos do dia, bolos e tortas
caseiras, assim como, lanches maravilhosos.
Para grupos, grupos de empresas e associações existe no primeiro andar um restaurante com serviço
à mesa. É necessária reserva. Peça as sugestões de menus. Para grupos a partir de 30 pessoas o
Berghaus Pfänder abre também à noite.
Berghaus Pfänder, Fam. Kinz, 6911 Lochau, Áustria
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

Durante os meses de inverno encontra-se aberta, diariamente das 9.30 às 18.00 h, a pensão tradicional
alpina, a Pfänderdohle, que se encontra a 8 minutos a pé sob a estação de montanha do Pfänderbahn.
Gasthaus Pfänderdohle, Fam. Nussbaumer, 6911 Lochau, Áustria
Tel. e Fax: +43(0)5574-43073
O Pfänderbahn
Horário
➔ Diariamente das 8.00 às 19.00 h (é possível marcar viagens nocturnas até às 23.00 h, preço sob
consulta).
➔ As viagens realizam-se a cada hora e meias horas; a partir de 10 pessoas, a cada 15 minutos.
➔ transporte de bicicleta durante todo o dia (das 8.00 até às 10.00 h grátis).
➔ Encerrado devido a inspecção anual de 04 a 29 de Novembro 2019.
O Pfänderbahn é 100% livre de barreiras e possui o selo de qualidade "Excelente Teleférico de Verão
Austríaco" atribuído pela Associação Técnica de Teleféricos da Áustria. Isto garante uma oferta na
montanha testada e de elevada qualidade.

Preços de verão 2019 (1/4/ a 31/10/)
Adultos

Viagem monte e vale
Viagem monte ou vale
Seniores a partir de 65 anos:
Viagem monte e vale
Viagem monte ou vale
Adolescentes (16-19)
Viagem monte e vale
Viagem monte ou vale
Crianças (615)
Viagem monte e vale
Viagem monte ou vale
Crianças com menos de 6 anos quando acompanhadas
Deficientes a partir de 70%
Viagem monte e vale
Viagem monte ou vale
Grupos
Viagem monte e vale
a partir de 15 adultos
Viagem monte ou vale
Passe de família - pais e todos
Viagem monte e vale
os filhos próprios até 19 anos
Viagem monte ou vale
Preços de inverno (1/11/2019 a 31/3/2020) – ca. 15% desconto

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

☺ A viagem com o Pfänderbahn encontra-se incluída no bilhete aventura no Bodensee.
☺ Os bilhetes do Pfänderbahn com desconto estão disponíveis em todos os barcos de cruzeiro para
Bregenz.

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