2019 svenska

Schwedisch

Pfänder –
Vårt berg vid Bodensjön
Berget Pfänder (1064 m) är, med sin enastående utsikt över Bodensjön, Tyskland, Österrike, Schweiz
och 240 toppar i alperna regionens mest kända utsiktspunkt.
På två utsiktsstationer på Pfänder informeras besökaren över regionen kring sjön och alpernas toppar.
Oberoende om du vandrar, cyklar, utforska Alpenwildpark eller bara njuter av utsikten från
restaurangens altan – din dag på Pfänder kommer att bli en oförglömlig upplevelse.

Alpenwildpark Pfänder
En speciell attraktion för hela familjen: I Alpernas vidsträckta djurpark bredvid toppstationen lever de
finaste exemplar av våra infödda vilda djur - lär känna deras beteende i deras naturliga omgivning. Fritt
inträde.
På en 30-minters rundvandring med informationstavlor som informerar om växt- och djurlivet träffar
ni alpstenbock, hjortar, vildsvin, mufflon och murmeldjur.
Speciellt barn älskar smådjurshägnen med dvärggetter, harar och hängbuksvin. Vägg i vägg med
Alpenwildpark finns en stor lekplats med Vorarlbergs längsta torr-rutschkana, korggunga, tippfigurer
och klätterställningar.

Restaurangen Berghaus Pfänder
Öppnas under sommarsäsongen mellan 10.05. och 23.09.2018 dagligen mellan kl. 9:30 och 18:30.
Den rustika självserveringsrestaurangen har en utsiktsplattform med utsikt över hela
treländerområdet och den 63 km långa, 14 km breda och 252 m djupa Bodensjön.
Under hala öppettiden erbjuds utsökta menyer, rejäla dagens, hemlagade kakor och tortor samt
stärkande mellanmål.
För slutna sällskap, företags- och föreningsgrupper finns en serveringsrestaurang på övervåningen.
Reservering erfordras. Beställ gärna våra menyförslag. För grupper över 30 personer öppnas Berghaus
Pfänder även på kvällstid.
Berghaus Pfänder, Fam. Kinz, 6911 Lochau, Austria
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

Under vintermånaderna öppnas den gemytliga Alpengasthaus Pfänderdohle, som ligger 8 minuter till
fots under Pfänderbahns toppstation, varje dag mellan kl. 9:30 och 18:00.
Gasthaus Pfänderdohle, Fam. Nussbaumer, 6911 Lochau, Austria
Tel. & Fax: +43(0)5574-43073

Pfänderbahn
Tidtabell
➔ Dagligen mellan kl. 8:00 och 19:00 (kvällsturer bokningsbara till 23:00; pris på förfrågan).
➔ Turer varje hel- och halvtimme, från 10 personer varje kvart.
➔ Heldags cykeltransport (mellan kl. 8:00 och 10:00 och gratis).
➔ Stängd för den årliga revisionen mellan 04:e och 29:e November 2019.
Pfänderbahn är till 100 % fri från hinder och har av fackförband för linbanor i Österrike utmärkts med
kvalitetsmärket ”Ausgezeichnete Österreichische Sommerbahn“. Det garanterar dig på berget en
kontrollerad tillgång med hög kvalitet.
Sommarpriser 2019 (1.4. till 31.10.)
Vuxna
Pensionärer från 65 år
Ungdom (16-19)
Barn (6 – 15)

Färd uppför o c h nedför
Färd uppför e l l e r nedför
Färd uppför o c h nedför
Färd uppför e l l e r nedför
Färd uppför o c h nedför
Färd uppför e l l e r nedför
Färd uppför o c h nedför
Färd uppför e l l e r nedför

Barn under 6 år i vuxet sällskap
Handikappade från 70%

Färd uppför o c h nedför
Färd uppför e l l e r nedför
Grupper från 15 vuxna
Färd uppför o c h nedför
Färd uppför e l l e r nedför
Familjekort – föräldrar och alla barn Färd uppför o c h nedför
upptill 19 år
Färd uppför e l l e r nedför
Vinterpriser (1.11.2019 till 31.3.2020) – ca 15 % rabatt
☺ Färden med Pfänderbahn ingår i ”Bodensee-Erlebniskarte”.
☺ Pfänderbahn - biljetter kan till rabatterad pris köpas på alla turbåtar mot Bregenz.
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Austria
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
Fritt
€ 11,90
€ 6,90
€ 10,60
€ 7,00
€ 26,40
€ 15,40

