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De Pfänder Onze huisberg aan het Bodenmeer
De Pfänder (1.064 m) met zijn weergaloze uitzicht op het Bodenmeer, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland en 240 alpentoppen, is de beroemdste uitkijkplaats in de regio.
Er zijn twee uitkijkposten op de Pfänder die informatie over het meergebied en de alpentoppen
bieden.
Of u nu wandelt, fietst, het Alpenwildpark verkent, of gewoon alleen maar geniet van het uitzicht op
het terras van het restaurant – uw dag op de Pfänder wordt een onvergetelijke belevenis.

Het Alpenwildpark Pfänder
Een bijzondere attractie voor het hele gezin: in het uitgestrekte Alpenwildpark naast het bergstation
leven de prachtigste exemplaren van de dieren die bij ons in het wild voorkomen - leer hun gedrag in
hun natuurlijke omgeving kennen. Toegang gratis.
Over een 30 minuten lange rondwandelweg met natuurleerpad, dat informatie over fauna en flora
verschaft, kunt u alpensteenbokken, herten, wilde zwijnen, moeflons en marmotten observeren.
Bijzonder populair onder kinderen zijn de omheinde gebieden met dwerggeiten, hazen en
hangbuikzwijnen. Aan het Alpenwildpark grenst een grote speeltuin met de langste glijbaan in
Vorarlberg, mandschommels, wiptoestellen en klimrekken.

Restaurant Berghaus Pfänder
is gedurende het zomerseizoen van 10.05. tot 21.9.2022 dagelijks geopend van 9:30 tot 18:30 uur.
Het rustieke zelfbedieningsrestaurant beschikt over een terras met uitzicht, van waaruit u over het
gehele drielandenpunt en het 63 km lange, 14 km brede en 252 m diepe Bodenmeer kunt uitkijken.
De hele dag wordt u verwend met heerlijke menu’s, stevige dagschotels, zelfgebakken koek en gebak
en ook hartige tussendoortjes.
Voor besloten reisgroepen, bedrijven en verenigingen hebben wij op de eerste verdieping een
bedieningsrestaurant. Reserveren is verplicht. Wij raden u aan de menuvoorstellen te bestellen. Voor
groepen vanaf 30 personen staat de deur van het Berghaus Pfänder ook ’s avonds open.
Berghaus Pfänder, fam. Kinz, 6911 Lochau, Oostenrijk
Tel.: 00 43 (0)5574 421 84 0 fax: 00 43 (0)5574 421 84 5

Gedurende de wintermaanden is het authentieke Gasthaus Pfänderdohle, dat 8 minuten lopen onder
het Pfänderbahn-Bergstation ligt, dagelijks geopend van 9:30 tot 18:00 uur.
Gasthaus Pfänderdohle, 6911 Lochau, Oostenrijk
Tel. & fax: 00 43 (0)5574 430 73

De Pfänderbahn
Dienstregeling
 Dagelijks van 8:00 tot 19:00 uur (avondtochten tot 23:00 uur reserveren, prijs op aanvraag).
 Vertrek om ieder heel en half uur, vanaf 15 personen om de 15 minuten.
 De hele dag fietstransport (van 8:00 tot 10:00 uur gratis).
 Vakantie vanwege de jaarlijkse controle van 07 november tot 02 december 2022.
De Pfänderbahn is 100% barrièrevrij en door het Fachverband der Seilbahnen Österreichs
onderscheiden met het kwaliteitskenmerk `Ausgezeichnete Österreichische Sommerbahn’. Dit
garandeert een gecontroleerd, kwalitatief hoogwaardig aanbod bij de berg.
Zomerprijzen 2021 (1.4 tot 31.10)
Volwassenen:
Senioren vanaf 65 jaar
Jongeren (16-19)
Kinderen (6 – 15)

Berg- en daltocht
Berg- of daltocht
Berg- en daltocht
Berg- of daltocht
Berg- en daltocht
Berg- of daltocht
Berg- en daltocht
Berg- of daltocht

Kinderen onder 6 jaar onder begeleiding
Invaliden vanaf 70%
Berg- en daltocht
Berg- of daltocht
Groepen
Berg- en daltocht
vanaf 15 volwassenen
Berg- of daltocht
Gezinskaart – ouders en alle
Berg- en daltocht
eigen kinderen tot 19 jaar
Berg- of daltocht
Winterprijzen (1.11.2022 tot 31.3.2023) – ong. 15% korting
 De tocht met de Pfänderbahn zit bij de Bodensee-Erlebniskarte inbegrepen.
 Pfänderbahnkaarten met korting zijn verkrijgbaar op alle lijnschepen naar Bregenz.
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Oostenrijk
Telefoon: 00 43 (0)5574 421 60 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
Vrije rit
€ 13,50
€ 7,80
€ 11,40
€ 7,50
€ 28,40
€ 16,40

