
Информация Лято 2022 Български                     bulgarisch 
 

 
  

"Пфендер" –  
нашият планински парк  

на Боденското езеро 
 

Пфендер (1064 m) със своя несравним изглед към Боденското езеро, Германия, Австрия, 
Швейцария и 240 върха в Алпите е най-известното място с красива гледка в региона.  
 

От двата скални издатъка на Пфендер се открива панорама към региона на езерото и алпийските 
върхове. 
 

Независимо дали се разхождате пеш или с велосипед, изучавате Алпийския ловен парк, или 
просто се наслаждавате на гледката от терасата на ресторанта - денят, прекаран от Вас на Пфендер ще се 
превърне в незабравимо преживяване. 
 
 

Алпийски ловен парк "Пфендер" 
 

Специална атракция за цялото семейство: В обширния Алпийски ловен парк до планинската 
станция се чувстват като у дома си най-разкошните екземпляри от нашите местни диви животни - 
запознайте се с тяхното поведение в естествената им среда. Вход свободен. 
 

По време на 30-минутния обиколен маршрут с природонаучна пътека, която осведомява за 
флората и фауната, Вие ще видите алпийски козирози, елени, диви свине, муфлони и мармоти. 
 

Особено популярни сред децата са оградените участъци за малки животни, като дребни кози, 
зайци и виетнамски прасета. С Алпийския ловен парк граничи голямо игрище с най-дългите сухи пързалки 
"Форарлбергс", люлки с кошове, люлеещи фигури и катерушки. 
 
 

Ресторант "Бергхаус Пфендер" 
 
е отворен през летния сезон от 09.05. до 26.09.2023 всеки ден от 9.30 до 18.30 часа. 
 

Нелуксозният ресторант на самообслужване разполага с тераса с красив изглед, от която можете 
да обхванете с поглед граничната зона на трите страни Германия, Швейцария и Австрия и Боденското 
езеро, дълго 63 km, широко 14 km и дълбоко 252 m. 
 

През целия ден ще бъдете глезени с вкусно меню, пикантни ястия на деня, домашни сладкиши и 
торти както и отлично приготвени закуски. 
 

За организирани туристически групи, групи на фирми и дружества на първия етаж има ресторант 
с обслужване. Необходима е резервация. Поискайте предварително предложенията за меню. За групи над 
30 лица ресторантът "Бергхаус Пфендер" отваря вратите си и вечер. 
 
Ресторант "Бергхаус Пфендер", P. Dobler, 6911 Lochau, Österreich 
Тел.: +43(0)5574-42184-0 Факс: +43(0)5574-42184-5 
 
 
 
 



 
 
 
През зимните месеци всеки ден от 9.30 до 18.00 часа е отворена самобитната алпийска гостилница 
"Пфендердоле", разположена на 8 минути пеша под планинската станция на въжената линия "Пфендер".  
 
Гостилница "Пфендердоле", 6911 Lochau, Österreich 
Тел. и факс: +43(0)5574-43073 
 
 
 

Въжена линия "Пфендер" 
 
Разписание 
 Всеки ден от 8.00 до 19.00 часа (резервации за вечерни пътувания до 23.00 часа, цена при заявка). 
 Тръгване на всеки кръгъл и половин час, за над 10 души на всеки 15 минути. 
 Целодневно ползване на велосипеден транспорт (от 8.00 до 10.00 и часа безплатно). 
 Затворено за годишна ревизия от  06. до 30. ноември 2023 г. 

 
 
 
 
 

Въжената линия "Пфендер" е 100 % без ограничения и е отличена от професионалното обединение на 
Австрийските въжени линии със знака за качество "Образцова Австрийска лятна въжена линия". Това 
гарантира предлагане на изпитани, висококачествени услуги в планината. 
 

 
Летни цени 2022 (1.4. до 31.10.) 
Възрастни Качване и слизане € 15,00 

Качване или слизане €   10,00 
Пенсионери над 65 години Качване и слизане € 14,30  

Качване или слизане €   9,50     
Младежи (16-19) Качване и слизане                € 12,90 

Качване или слизане €   8,60 
Деца (6 – 15) Качване и слизане €   7,50 

Качване или слизане €   5,00 
Деца до 6 години с придружител Безплатно 
Инвалиди с инвалидност над 70 % Качване и слизане € 14,30 

Качване или слизане €   9,50 
Туристически групи 
над 15 възрастни  

Качване и слизане  € 12,00 
Качване или слизане €   8,00 

Фамилни карти – възрастни и всички 
собствени деца до 19 години 

Качване и слизане € 30,00 
Качване или слизане € 20,00 

 
 
 Пътуването с въжената линия "Пфендер" е включено в картата "Боденско езеро". 
 Карти с отстъпка за въжената линия "Пфендер" могат да се закупят във всички  кораби с курсове до 
Брегенц. 
 

 
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Österreich 
Телефон: +43(0)5574-42160-0, Факс: директно избиране - 4, office@pfaenderbahn.at 

 
www.pfaenderbahn.at 

 


