2019 türkçe

türkisch

Pfänder –
Bodensee gölü dağındaki evimiz
Pfänder (1064m), Bodensee gölü, Almanya, Avusturya, İsviçre ve 240 alp zirvesine olan eşsiz
manzarasıyla, bölgenin en ünlü bakış noktasıdır.
Pfänder’deki iki manzara kürsüsü göl bölgesi ve alp zirveleri ile ilgili bilgi veriyor.
İster yürüyüş yapın, bisiklet sürün, Alpenwildpark’ı keşfedin, isterse restoran terasından sadece
manzaranın keyfini çıkarın – Pfänder’de geçireceğiniz gününüz unutulmaz bir macera olarak
hafızanızda kalacaktır.

Alpenwildpark Pfänder
Tüm aileye yönelik özel bir yer: Dağ istasyonu yanındaki geniş alana yayılmış Alpenwildpark’ta yerli
yaban hayvanlarımızın en görkemli örnekleri yaşıyor – onların doğal çevredeki davranışlarını öğreniniz.
Giriş ücretsizdir.
Fauna ve flora hakkında bilgilendiren doğa patikalı 30 dakikalık bir yürüyüş yolunda alp dağ keçilerini,
geyikleri, yabandomuzlarını, yabani koyunları ve dağsıçanlarını izleyeceksiniz.
Çocuklar arasında en çok cüce keçilere, tavşanlara ve sarkık göbekli tavşanlara yönelik küçükbaşlı
hayvan otlaklık alanlar seviliyor. Alpenwildpark’ın sınırında Vorarlberg’in en uzun kuru kaydırağı,
sepetli salıncak, tahterevalli figürleri ve tırmanma iskeletleriyle dolu büyük bir oyun parkı bulunuyor.

Berghaus Pfänder Restoranı
yaz sezonunda 10.5 ile 23.9.2019 tarihleri arasında her gün saat 09.30 ile 18.30 arası açıktır.
Taşra usulündeki self-servis restoranı, üç ülkenin sınırlarını ve 63 km uzunluk, 14 km genişlik ve 252 m
derinlikteki Bodensee gölünü izleyebileceğiniz bir manzara terasına sahiptir.
Gün boyu lezzetli menü, mükellef öğünler, restoranda yapılan kek ve pastalar ve düzenli ikindi
kahvaltısı ile şımartılacaksınız.
Kapalı seyahat grupları, firmalar ve kulüp grupları için ilk katta bir hizmet restoranı bulunmaktadır.
Rezervasyon gereklidir. Lütfen menü önerilerinizi talep ediniz. En az 30 kişilik gruplar için Berghaus
Pfänder akşamları da kapılarını açmaktadır.
Berghaus Pfänder, Fam. Kinz, 6911 Lochau, Avusturya
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

Pfänderbahn Bergstation istasyonuna 8 dakikalık yürüyüş mesafesindeki eski yapılı Pfänderdohle dağ
lokantası, kış ayları boyunca her gün saat 09.30 ile 18.00 arası açıktır.
Gasthaus Pfänderdohle, Fam. Nussbaumer, 6911 Lochau, Avusturya
Tel. & Faks: +43(0)5574-43073

Pfänder Teleferiği
Seyir planı
➔ Her gün saat 08.00 ile 19.00 arası (akşam turları saat 23.00’e kadar yapılabilir, ücret talep durumuna
göre belirlenir).
➔ Turlar her tam ve yarım saatte bir, 10 kişiden itibaren ise 15 dakikada her bir yapılır.
➔ Tam gün bisiklet taşıma (saat 08.00 ile 10.00 arası ücretsiz).
➔ Yıllık revizyon nedeniyle 04 ile 29 Kasım 2019 tarihleri arasında işletme tatili yapılır.
Pfänder teleferiği %100 bariyersizdir ve Avusturya Teleferik Birliği tarafından “Avusturya’nın
Mükemmel Yaz Teleferiği” kalite belgesiyle ödüllendirilmiştir. Bu durum, dağdaki test edilmiş, nitelik
yönünden yüksek değer taşıyan bir hizmeti temin etmektedir.
2019 Yaz tarifesi (1.4 ile 31.10. arası)
Yetişkinler
65 yaşından itibaren yaşlılar
Gençler (16-19)
Çocuklar (6-15)

Dağ ve vadi turu
Dağ veya vadi turu
Dağ ve vadi turu
Dağ veya vadi turu
Dağ ve vadi turu
Dağ veya vadi turu
Dağ ve vadi turu
Dağ veya vadi turu

6 yaş altı çocuklar eşlik edilerek
Maluller (%70'ten itibaren)

Dağ ve vadi turu
Dağ veya vadi turu
Seyahat grupları
Dağ ve vadi turu
15 yetişkinden itibaren
Dağ veya vadi turu
Aile kartı – Ebeveynler ve
Dağ ve vadi turu
19 yaşına kadar olan çocukları
Dağ veya vadi turu
Kış tarifesi (1.11.2019 ile 31.3.2020 arası) – yak. %15 indirim

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

☺ Bodensee-Erlebniskarte (Macera Kartı) sahiplerine Pfänder teleferiği ile yapılan turlar dahildir.
☺ İndirimli Pfänderbahn Teleferik Kartları tüm Bregenz rotalı gemilerden temin edilebilir.

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

www.pfaenderbahn.at

