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Pfänder –
meie mägi Bodensee ääres
Pfänder (1064 m) on tänu oma võrratule vaatele Bodensee järvele, Saksamaale, Austriale, Šveitsile ja
240-le Alpi tipule piirkonna kuulsaim vaatluspunkt.
Kahes Pfänderi vaatepunktis on võimalik saada teavet järvepiirkonna ning Alpi tippude kohta.
Te kas matkate, sõidate rattaga, tutvute Alpi loomakaitsealaga, külastate kotkapargis kulliliste
lennuetendust või naudite lihtsalt vaadet restorani terrassil – päev Pfänderil jääb unustamatuks
kogemuseks.

Alpi loomakaitseala Pfänder
Eriline atraktsioon kogu perele: köisraudtee peatuse juures laiuval loomakaitsealal elavad meie
kohalike metsloomade võimsamad esindajad. Õppige tundma nende käitumist loomulikus keskkonnas.
Sissepääs tasuta.
30-minutilisel matkarajal leiate looduse õpperaja, kust saate informatsiooni fauna ja flora kohta.
Jälgige alpi kaljukitsesid, hirvesid, metssigu, mägilambaid ja koopaoravaid.
Lastele meeldib eriti väikeloomade aedik kääbuskitsede, jäneste ja rippkõhtsigadega. Alpi
loomakaitseala piirdub suure mänguväljakuga, kus on Vorarlbergi pikim liumägi, korvkiik, vedrukiigud
ja ronilad.

Restoran Berghaus Pfänder
Restoran on 2022 aasta suveperioodil avatud 10. maist kuni 10. septembrini iga päev kell 9:30 – 18:30.
Rustikaalse iseteenindusrestorani juurde kuulub terrass, kust on näha kolme riigi kokkupuutepunkti
ning Bodenseed, mis on 63 km pikk, 14 km lai ja 252 m sügav.
Terve päeva jooksul serveeritakse Teile maitsvaid toite, rammusaid päevaroogi, isetehtud kooke ja
torte ning suurepärast õhtuoodet.
Reisigruppide, ettevõtete ja ühingute liikmete jaoks on teisel korrusel teenindusega restoran. Palume
lauad ette broneerida. Tellige endale näidismenüü. Üle 30-liikmelistele gruppidele avab Berghaus
Pfänder oma ukse ka õhtuti.
Berghaus Pfänder, Fam. Kinz, 6911 Lochau, Österreich
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5

Pfänderi köisraudtee peatusest kaheksa minuti kaugusel asuv alpi kõrts Pfänderdohle on talvekuudel
avatud iga päev 9:30 – 18:00.
Gasthaus Pfänderdohle, 6911 Lochau, Österreich
Tel. & Fax: +43(0)5574-43073

Pfänderi köisraudtee
Sõiduplaan
 Iga päev 8:00 – 19:00 (õhtuseid sõite saab broneerida kuni kella 23-ni, hind kokkuleppel).
 Sõidud igal täis- ja pooltunnil, alates 10 inimesest iga 15 minuti pärast.
 Jalgratta transport kogu päeva jooksul (8:00 – 10:00 tasuta).
 Iga-aastase ülevaatuse tõttu on köisraudtee 07. – 30. november 2022 suletud.
Köisraudtee on 100% barjäärivaba ja on saanud Austria Köisraudteede Ühingu poolt kvaliteedimärgi
„Silmapaistev Austria Suveköisraudtee”. Seega on tegemist kontrollitud ning kõrgekvaliteetse
pakkumisega.
Suvehinnad 2022 (1.4. kuni 31.10.)
Täiskasvanud

Üles- ja allasõit
Üles- või allasõit
Üles- ja allasõit
Üles- või allasõit
Üles- ja allasõit
Üles- või allasõit
Üles- ja allasõit
Üles- või allasõit

Pensionärid alates 65 aastast
Noorukid (16-19)
Lapsed (6 – 15)
Alla 6-aastased lapsed ainult saatjaga
Alates 70%-lise puudega isikud

Üles- ja allasõit
Üles- või allasõit
Reisigrupid
Üles- ja allasõit
alates 15 täiskasvanust
Üles- või allasõit
Perekaart – vanemad ja kõik nende
Üles- ja allasõit
kuni 19 aastased lapsed
Üles- või allasõit
Talvehinnad (1.11.2022 kuni 31.3.2023) – umbes 15% soodustust
 Bodensee-Erlebniskarte võimaldab tasuta või soodustusega sõitu köisraudteel.
 Kõikidel Bregenzi suunduvatel laevadel on saadaval Pfänderi köisraudtee sooduspiletid.

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

www.pfaenderbahn.at

€ 14,20
€ 8,20
€ 13,50
€ 7,80
€ 12,10
€ 7,00
€ 7,10
€ 4,10
tasuta
€ 13,50
€ 7,80
€ 11,40
€ 7,50
€ 28,40
€ 16,40

