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بفندر
جبلنا المحلي على بحيرة كونستانس
م(  ،يبهرك بمناظر وإطﻼلة ﻻ مثيل لها على بحيرة كونستانس التي تمتد خﻼل ألمانيا  ،النمسا ١٠٦٤ ،جبل بفندر بإرتفاع )
قمة من قمم جبال اﻷلب  ،جبل بفندر أجمل وأشهر مكان لرؤية بانورامية للمنطقة بأكملها.ـ٢٤٠سويسرا  ،و أيضا ً يمكنك رؤية
الﻼفتات واللوحات اﻹرشادية أعلى جبل بفندرتقدم لكم معلومات عن منطقة بحيرة كونستانس وجبال اﻷلب .ـ
سواء كنت تتنزه أو تتجول أو تنطلق بالدراجة أو تستكشف حديقة اﻷلب للحيوات البرية )وايلد ﻻيف بارك( في جبال اﻷلب ،
يمكنك كذلك اﻹستمتاع بالمناظر الخﻼبة من شرفة أو تراس المطعم  ،سيكون يوما ً رائعا ً ورحلة ﻻ تنسى .ـ

حديقة بفندر للحيوات البرية )وايلد ﻻيف بارك( ـ
عنصر جذب مميز لجميع أفراد اﻷسرة بها مجموعة رائعة من حيواناتنا البرية المحلية اﻷصلية تعيش في حديقة الحيوانات البرية
)وايلد ﻻيف بارك( في قلب جبال اﻷلب بجوار محطة التلفريك أعلى قمة جبل بفندر  ،تعرف على عاداتهم وطبائعهم وحركاتهم
وطرائفهم في بيئتهم الطبيعية .الدخول مجاني .ـ
دقيقة تتعرف على الطبيعة وجمال جبال اﻷلب وتستمتع بمعلومات عن الحيوانات والنباتات  ،الماعز الجبلي ٣٠بجولة لمدة
)الموفلون( والوعل والغزال اﻷحمر )اﻷيل( البري والمرموط الجبلي والخنازير البرية .ـ
يحب اﻷطفال بصفة خاصة الحيوانات الصغيرة مثل الماعز واﻷرانب والخنازير البرية .يوجد بجانب حديقة الحيوات البرية
)وايلد ﻻيف بارك( مكان لعب جبال اﻷلب لﻸطفال مع رؤية ساحرة لجبال اﻷلب واكبر وأطول أنبوب للتزحلق في فورارلبرغ
وترامبولين ومراجيح ورياضة التسلق داخل اﻹطار اﻵمن.ـ

مطعم بيرغهاوس بفندر
.ـ ٢٠١٩سبتمبر ٢٣مايو إلى ١٠مسا ًء خﻼل موسم الصيف من ٦٫٣٠صبا ًحا إلى ٩٫٣٠مفتوح يوميًا من
يحتوي المطعم الريفي ذو الخدمة الذاتية على شرفة بانورامية يمكنك من خﻼلها رؤية المنطقة بأكملها حيث تتﻼقي النمسا وألمانيا
مترعمق على بحيرة كونستانس .ـ ٢٥٢كم و١٤كم وعرض ٦٣وسويسرا بطول
طوال اليوم يمكنك اﻻستمتاع بتناول الوجبات اللذيذة واﻷكﻼت اليومية الشهية والشطائر والكيك والمعجنات محلية الصنع
والوجبات الخفيفة المتميزة.ـ
في الطابق اﻷول يوجد مطعم متكامل للمجموعات السياحية و الشركات واﻷندية.ـ
الحجز مسبقا ً ومقدما ً .الرجاء طلب قائمة الطعام المفضلة الشهية .مطعم برغهاوس بفندر مفتوح أيضًا مسا ًء للمجموعات الخاصة
صا أو أكثر بحجز مسبق خاص.ـ٣٠من
شخ ً
 ٠٠٤٣٥٥٧٤٤٢١٨٤/٥الفاكس ٠٠٤٣٥٥٧٤٤٢١٨٤/٠لوخاو  ،النمسا تليفون6911 :مطعم بيرغهاوس بفندر عائلة كينتس ،
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دقائق مشيا ً على اﻷقدام خلف محطة التفريك بقمة الجبل٨ ،خﻼل أشهر الشتاء  ،مطعم اﻷلب إن التقليدي بفندردوﻻ على بعد
مساء .ـ٦٫٣٠صبا ًحا إلى ٩٫٣٠مفتوح يوميًا من الساعة
 ٠٠٤٣٥٥٧٤٤٣٠٧٣لوخاو  ،النمسا التليفون والفاكس ٦٩١١مطعم بفندردوﻻعائلة نوسباومر ،
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تلفريك جبل بفندر
جدول المواعيد
← مسا ًء  ،والسعر متاح عند١١مسا ًء )يمكن حجز االصعود و الهبوط في المساء حتى الساعة ٧صبا ًحا إلى ٨يوميًا من
الطلب ( .ـ
← أشخاص أو أكثر.ـ ١٠دقيقة عند تواجد ١٥الصعود والهبوط عند رأس الساعة ونصف الساعة وكل
← صبا ًحا( .ـ ١٠صبا ًحا حتى الساعة ٨نقل الدراجات طوال اليوم )مجانًا فقط من الساعة
← توفمبر للصيانة الدورية السنوية.ـ٢٩حتى ٤التلفريك متوقف من
 ٪وتم منحه جائزة الجودة للقطار المعلق "التلفريك الصيفي ١٠٠التلفريك مجهز لذوي اﻹجتياجات الخاصة )للمعاقين( بنسبة
النمساوي المتميز" من الرابطة النمساوية للتلفريك .الصيانة والفحص الدوري الشامل يضمن وسيلة مواصﻼت )التلفريك( آمنة
ومتميزة للوصول لقمة الجبل.ـ
أكتوبر( ـ ٣١أبريل إحتى) ١من ٢٠١٩أسعار الصيف
الصعود والهبوط
البالغين

يورو١٣٫٢٠

€ 14,20

الصعود أوالهبوط

يورو٧٫٧٠

€ 8,20

سنة وما ٦٥كبار السن من
فوق

الصعود والهبوط

يورو١١٫٩٠

€ 13,50

الصعود أوالهبوط

يورو٦٫٩٠

€ 7,80

( عاما ً١٦-١٩الشباب من )

الصعود والهبوط

يورو١٠٫٦٠

€ 12,10

الصعود أوالهبوط

يورو٦٫١٠

€ 7,00

الصعود والهبوط

يورو٦٫٦٠

€ 7,10

الصعود أوالهبوط

يورو٣٫٨٠
مجانا ً

€ 4,10

الصعود والهبوط

يورو١١٫٩٠

€ 13,50

الصعود أوالهبوط

يورو٦٫٩٠

€ 7,80

١٥المجموعات السياحية من الصعود والهبوط
صا بالغين أو أكثر
شخ ً
الصعود أوالهبوط

يورو١٠٫٦٠

€ 11,40

يورو٧٫٠٠

€ 7,50

الصعود والهبوط

يورو٢٦٫٤٠

€ 28,40

الصعود أوالهبوط

يورو١٥٫٤٠

€ 16,40

( عاما ً٦-١٥اﻷطفال )

سنوات بصحبة البالغين٦اﻷطفال دون سن
 ٪أو أكثر٧٠المعاقين بنسبة
)ذوي اﻹجتياجات الخاص(

تذكرة اﻷسرة  -اﻵباء
سنة١٩واﻷطفال حتى سن

Ride free

 ٪تقريبا ً (١٥ــ خصم  ٢٠٢٠مارس  ٣١إلى ٢٠١٩نوفمبر ١أسعار الشتاء )
☺تذكرة ركوب تلفريك جبل بفندر تدخل ضمن تذكرة الجولة التجريبية ببحيرة كونستانس ـ .ـ
☺ تذكرة تلفريك جبل بفندر المخفضة تحصلون عليها على جميع رحﻼت البواخر المنتظمة حسب جدول المواعيد إلى
بريغينز.ـ
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