
Informacije poletje 2023 slovenščina       slowenisch 

 
 

Pfänder –  
Gora ob Bodenskem jezeru 

 
Pfänder (1064m) s svojim enkratnim razgledom na Bodensko jezero, Nemčijo, Avstrijo, Švico in 240 
alpskih vrhov je najbolj znana razgledna točka te regije.  
 
Dve razgledni ploščadi na Pfänder-ju podajata informacije o področju okoli jezera in alpskih vrhovih. 
 
Če se sprehajate, kolesarite, raziskujete alpski rezervat za divjad ali pa le uživate razgled s terase 
restavracije – vaš dan na Pfänder-ju se bo sprevrgel v nepozabno doživetje. 
 
 

Alpski rezervat za divjad Pfänder 
 
Posebna atrakcija za vso družino: V obsežnem alpskem rezervatu za divjad poleg zgornje postaje 
vzpenjače domujejo najbolj čudoviti primerki domorodne divjadi - spoznajte njihovo vedenje v 
njihovem naravnem okolju. Prost vstop. 
 
Na 30-minutni krožni pešpoti z naravno učno potjo, ki vas poduči o živalstvu in rastlinstvu, opazujte 
alpske kozoroge, jelene, divje prašiče, muflone in svizce. 
 
Pri otrocih so posebno priljubljene ograde za majhne živali kot so majhne koze, zajci in vietnamski 
trebušasti prašiči. Na alpski rezervat za živali meji veliko igrišče z najdaljšim suhim toboganom v 
Vorarlberg-u, krožno gugalnico, gugalnicami na vijačni vzmeti in plezalnimi konstrukcijami. 
 

Restavracija Berghaus Pfänder 
 
je med poletjem od 09.5. do 26.9.2023 odprta vsak dan od 9.30 do 18.30 ure. 
 
Rustikalna samopostrežna restavracija ima razgledno teraso, od koder je mogoče videti stičišče treh 
držav in 63 km dolgo, 14 km široko in 252 m globoko Bodensko jezero. 
 
Ves dan vas razvajajo z odličnimi meniji, krepkimi dnevnimi jedmi, v restavraciji pripravljenimi pecivi in 
tortami ter pravimi malicami. 
 
Za zaključene potovalne skupine, podjetja in društva je v prvem nadstropju restavracija s postrežbo. 
Potrebna je rezervacija. Poprosite za menije. Za skupine z vsaj 30-imi osebami restavracijo Berghaus 
Pfänder odprejo tudi zvečer. 
 
 
Berghaus Pfänder, Družina Dobler, 6911 Lochau, Austria 
Tel.: +43(0)5574-42184-0 Faks: +43(0)5574-42184-5 
 
 
 
 



V zimskih mesecih je odprta rustikalna restavracija Alpengasthaus Pfänderdohle, oddaljena 8 minut 
hoje od zgornje postaje vzpenjače Pfänderbahn, vsak dan od 9.30 do 18.00 ure.  
 
Gasthaus Pfänderdohle, 6911 Lochau, Austria 
Tel. in faks: +43(0)5574-43073 
 

Vzpenjača Pfänderbahn 
 
Vozni red 
 Vsak dan od 8.00 do 19.00 ure (večerne vožnje lahko rezervirate vse do 23.00 ure, povprašajte za 
ceno). 
 Pelje vsako polno in polovično uro, za vsaj 10 oseb vsakih 15 minut. 
 celodnevni prevoz koles (od 8.00 do 10.00 ure zastonj). 
 Zaprta zaradi letnega pregleda od 06. do 30. novembra 2023. 
 

Pfänderbahn je 100% brez ovir in je prejela pečat za kakovost „Izvrstna avstrijska poletna vlečnica“ od 
strokovne zveze za žičnice v Avstriji. To jamči za preverjeno, visokokvalitetno ponudbo na gori. 
 

 
Cene 2023  
Odrasli Povratna vozovnica € 15,00 

Enosmerna vozovnica €   10,00 
Upokojenci od 65 let dalje Povratna vozovnica € 14,30  

Enosmerna vozovnica €   9,50     
Mladostniki (16-19) Povratna vozovnica                € 12,90 

Enosmerna vozovnica €   8,60 
Otroci (6 – 15) Povratna vozovnica €   7,50 

Enosmerna vozovnica €   5,00 
Otroci mlajši od 6-ih let s spremstvom Brezplačno 
70% invalidi Povratna vozovnica € 14,30 

Enosmerna vozovnica €   9,50 
Potovalne skupine 
vsaj 15 odraslih  

Povratna vozovnica  € 12,00 
Enosmerna vozovnica €   8,00 

Družinska karta – starši in vsi njihovi 
otroci do 19-tega leta 

Povratna vozovnica € 30,00 
Enosmerna vozovnica € 20,00 

 
 
 Vožnja z Pfänderbahn je vključena v karti doživetij za Bodensko jezero. 
 Znižane vozovnice lahko dobite na vseh izletniških ladjah proti Bregenz-u. 
 
 
 

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

 
www.pfaenderbahn.at 


