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Pfänder-vuori –
kotivuoremme Bodenjärven äärellä
Pfänder-vuori (1064 m) verrattomine näköaloineen Bodenjärvelle, Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin ja
240:lle alppihuipulle on alueen kuuluisa näköalapaikka.
Kaksi näköalatasannetta välittää tietoa järvialueelta ja alppihuipuista.
Samantekevää, vaellatko, ajatko pyörällä, tutustutko alppivillieläinpuistoon, käytkö kotka-aseman
petolintujen lentonäytöksessä vai yksinkertaisesti vain nautit näköalasta ravintolan terassilta –
päivästäsi Pfänder-vuorella tulee unohtumaton kokemus.

Pfänder-vuoren alppivillieläinpuisto
Erikoinen vetonaula koko perheelle: vuoriaseman vieressä sijaitsevassa laajassa alppivillieläinpuistossa ovat vuoristomme komeimmat villieläimet kotonaan - tule tutustumaan niiden
käyttäytymiseen luonnollisessa ympäristössä. Vapaa pääsy.
30 minuutin luontokiertopolulla, joka välittää tietoa eläimistä ja kasveista, voit seurata alppikauriita,
saksanhirviä, villisikoja, mufloneja ja murmeleita.
Lasten erityisessä suosiossa ovat pieneläinaitaukset, joissa on kääpiövuohia, jäniksiä ja pieniä
riippuvatsasikoja. Alpin-villieläinpuiston vieressä sijaitsee iso leikkikenttä, jossa on koko Vorarlbergin
alueen pisin kuivaliukumäki, korikiikku, keinuhahmoja ja kiipeilytelineitä.

Ravintola Berghaus Pfänder
on auki kesällä 06.5. - 22.9.2019 päivittäin klo 9.30 - 18.30.
Maalaismaiseen itsepalveluravintolaan kuuluu näköalaterassi, josta voit nähdä kolmen valtion
suunnalle ja koko Bodenjärven yli, joka on 63 km pitkä, 14 km leveä ja 252 m syvä.
Koko päivän voit nauttia maukkaista menuista, herkullisista päivän ruokalajeista, itse leivotuista
leivonnaisista ja kakuista sekä tietysti ravitsevasta jausesta eli välipaloista.
Matkaryhmille, yritys- ja seuraryhmille ovat tarjolla toisessa kerroksessa sijaitsevan ravintolan
täyspalvelut. Vain varauksesta. Pyydä meiltä menuvaihtoehtoja. Yli 30 hengen ryhmille Berghaus
Pfänder on auki myös illalla.
Berghaus Pfänder, Fam. Kinz, A-6911 Lochau, Itävalta
Puh..: +43(0)5574-42184-0 Faksi: +43(0)5574-42184-5

Vain 8 minuutin kävelymatkan päässä Pfänder-vuoren köysirata-asemalta sen alapuolella sijaitseva
Gasthaus Pfänderdohle (Alppi-kievari Pfänder-naakka) on talvikuukausien aikana auki päivittäin klo
9.30 - 18.00.
Gasthaus Pfänderdohle, Fam. Nussbaumer, A-6911 Lochau, Itävalta
Puh. & faksi: +43(0)5574-43073

Pfänder-vuoren köysirata
Aikataulu
➔ Päivittäin klo 8.00 - 19.00 (lähdöt varattavissa illalla klo 23.00 saakka, hinta kyselystä).
➔ Lähdöt täyden ja puolen tunnin välein, alkaen 10 henkilöä 15 minuutin välein.
➔ Koko päivän polkupyöräkuljetukset (klo 8.00 - 10.00 ilmaiseksi).
➔ Yrityksen loma vuosittaisen kunnossapidon takia 02. – 27. lokakuuta 2019.
Pfänder-vuoren köysirata on 100 %:sti esteetön ja on saanut Itävallan köysiratojen ammattiliiton
laatumerkin "Erinomainen itävaltalainen kesärata“. Tämä on takeena tarkistetusta, laadullisesti
korkealuokkaisesta palvelusta vuorella.

Kesähinnasto 2020 (1.4. - 31.10.)
Aikuiset
Yli 65-vuotiaat naisseniorit
Nuoret (16-19 v.)
Lapset (6-15 v.)

Lähtö ylös j a alas
Lähtö ylös tai alas
Lähtö ylös j a alas
Lähtö ylös tai alas
Lähtö ylös j a alas
Lähtö ylös tai alas
Lähtö ylös j a alas
Lähtö ylös tai alas

Alle 6-vuotiaat lapset aikuisen seurassa
Vammaiset yli 70 %
Lähtö ylös j a alas
Lähtö ylös tai alas
Ryhmät
Lähtö ylös j a alas
alkaen 15 henkilöä
Lähtö ylös tai alas
Perhelippu - vanhemmat ja kaikki
Lähtö ylös j a alas
alle 19-vuotiaat omat lapset
Lähtö ylös tai alas
Talvihinnat (1.11.2020 - 31.3.2021) – n. 15 % alennus

€ 13,60
€ 7,90
€ 12,50
€ 7,30
€ 11,20
€ 6,50
€ 6,80
€ 3,90
Ilmainen
€ 12,50
€ 7,30
€ 10,90
€ 7,20
€ 27,20
€ 15,80

☺ Matka Pfänder-vuoren köysiradalla sisältyy Bodenjärven elämyskorttiin.
☺ Alennettuja Pfänder-vuoren ratalippuja on saatavissa kaikilta Bregenziin ajavilta linjalaivoilta.

Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, A-6900 Bregenz, Itävalta
Puhelin: +43(0)5574-42160-0, Faksi: - 4
office@pfaenderbahn.at

www.pfaenderbahn.at

