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Pfendera kalns –
tūrisma vieta pie Bodenezera
1064 metrus augstais Pfenders, no kura paveras neatkārtojams skats uz Bodenezeru, Vāciju, Austriju, Šveici
un 240 Alpu virsotnēm, ir mūsu apvidus pazīstamākā dabas ainavu baudīšanas vieta.
Divās šeit ierīkotās skatu platformās var uzzināt par ezera reģionu un Alpu virsotnēm.
Šeit gaida visus – kājāmgājējus, riteņbraucējus, tos, kas apmeklē Alpu dabas parkus un plēsīgo putnu
vērotavas, kurās var redzēt lidojam ērgļus, kā arī tos, kam patīk no ērtas restorāna terases aplūkot brīnišķīgo
skatu. Ikvienam cilvēkam jaukā atmiņā paliks diena, kas pavadītā Pfendera kalnā!

Pfendera kalna dabas parks
Īpaši patīkama laika pavadīšana ar visu ģimeni – šis plašais Alpu dabas parks atrodas netālu no gaisa
tramvaja stacijas, un tajā savā dabiskajā vidē dzīvo visskaistākie šā reģiona meža zvēri, par ko pārliecināsities
paši savām acīm. Ieeja ir bez maksas.
Varat doties 30 minūšu pastaigā pa lokveida dabas taku, kura ļauj iepazīt faunu un floru, vērot kalnu kazas,
briežus, mežacūkas, muflonus un murkšķus.
Bērniem parasti visvairāk iepatīkas mazāko dzīvnieciņu rezervāts ar pundurkaziņām, zaķiem un
resnvēderainām cūciņām. Līdzās dabas parkam ir liels rotaļlaukums ar Forarlbergas garāko slīdkalniņu,
grozveida šūpolēm, pasaku tēliem un kāpelējamiem režģiem.

Restorāns „Berghaus Pfänder“
2021 gada vasaras sezonā (no 22. maija līdz 21. septembrim) atvērts katru dienu no 9:30 līdz 18:30.
Pašapkalpošanās restorāns ir ierīkots lauku romantikas noskaņās, un tam ir terase ar skaistu skatu, no kuras
labi redzama triju valstu kopīgā robežvieta, kā arī 63 kilometrus garais, 14 kilometrus platais un 252 metrus
dziļais Bodenezers.
Restorānā allaž var dabūt ne tikai izsmalcinātu maltīti un sātīgu dienas īpašo ēdienu, bet arī mājas kūkas,
tortes un teicamas uzkodas.
Organizētām tūristu grupām un viesiem, kas šeit ierodas firmu un organizāciju kopīgos braucienos, ir
pieejama restorāna daļa otrajā stāvā, kur apkalpo viesmīļi. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!
Pasūtinot varat droši izteikt savas vēlmes par ēdienkarti. Pfendera kalnu namiņa restorāns var darboties arī
vakarā, ja ir gaidāma vismaz 30 cilvēku grupas viesošanās.
Adrese: „Berghaus Pfänder“, Fam. Kinz (Kincu ģimene), 6911 Lochau, Österreich (Lohava, Austrija)
Tālrunis: +43(0)5574-42184-0, fakss: +43(0)5574-42184-5

Ziemas mēnešos katru dienu no 9:30 līdz 18:00 ir atvērts vienkāršā Alpu stilā izveidotais viesu nams
„Pfänderdohle“ – tas atrodas 8 minūšu gājiena attālumā lejup no Pfendera gaisa tramvaja stacijas.
Adrese: Gasthaus Pfänderdohle, 6911 Lochau, Österreich (Lohava, Austrija)
Tālrunis un fakss: +43(0)5574-43073

Pfendera kalna gaisa tramvajs
Braucieni
➔ Katru dienu no 8:00 līdz 19:00 (var pasūtināt arī vakarā līdz 23:00, vaicājiet par cenu!).
➔ Braucieni notiek katrā apaļā stundā un pusstundā. Ja ir vismaz 10 braucēji – arī stundas ceturksnī.
➔ Visu dienu var vest līdzi arī divriteņus (no 8:00 līdz 10:00 – bez piemaksas).
➔ 2021. gadā no 02. līdz 26. novembrim nedarbojas, jo jāveic ikgadējā tehniskā pārbaude.
Pfendera gaisa tramvaja ceļš nevienā vietā nav apžogots. Austrijas trošu vagoniņu nozares biedrība tam ir
piešķīrusi kvalitātes zīmotni „Teicamākais austriešu vagoniņtransports vasarā“, tātad skaidrs, ka šajā kalnā
apmeklētāju apkalpošana norit augstā un pārbaudītā kvalitātē.

Cenas 2021. gada vasarā (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)
Pieaugušajiem
Augšup un lejup
Augšup vai lejup
Senioriem no 65 gadu vecuma
Augšup un lejup
Augšup vai lejup
Pusaudžiem (16–19 g.)
Augšup un lejup
Augšup vai lejup
Bērniem (6–15 g.)
Augšup un lejup
Augšup vai lejup
Bērniem, kas jaunāki par 6 g., pieaugušo pavadībā
Cilvēkiem ar 70%
Augšup un lejup
vai lielāku invaliditāti
Augšup vai lejup
Grupām ar vismaz
Augšup un lejup
15 pieaugušajiem
Augšup vai lejup
Ģimenes biļete vecākiem un
Augšup un lejup
viņu bērniem līdz 19 g. vecumam
Augšup vai lejup

€ 13,90
€ 8,10
€ 13,10
€ 7,60
€ 11,70
€ 6,80
€ 7,00
€ 4,10
bez maksas
€ 13,10
€ 7,60
€ 11,10
€ 7,30
€ 27,80
€ 16,20

Cenas ziemā (01.11.2021. – 31.03.2022.) – aptuveni 15% atlaide.
☺ Ja jums ir Bodenzē apmeklējuma biļete („Bodensee-Erlebniskarte“), tad brauciens ar Pfendera gaisa
tramvaju ir par velti vai ar atlaidi.
☺ Uz visiem maršruta kuģiem, kas dodas uz Bregencu, var nopirkt Pfendera gaisa tramvaja biļetes par
zemāku cenu.
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