BODENSJØEN RUNDT
Turteam: Geir Sandvik og Kørner Høie

24. juni - 1. juli

Bli med på sykkeltur rundt Bodensjøen. På denne runden er vi innom 3 ulike
land og turen betegnes ofte som Europas vakreste sykkeltur.
Meersburg

TURPRIS FRA OSLO Kr 17.950
(Tillegg fra andre byer på forespørsel)
Tillegg for enkeltrom

Kr 2.500

PRISEN INKLUDERER:
• Flyturer Oslo-München
• 7 hotellovernattinger
• 7 frokoster
• 7 middager
• Busstransfer og følgebuss
• Sykkelleie
IKKE INKLUDERT:
• Tips til hotellbetjening
• Øvrige måltider og drikke til måltidene
• Mat på flyet
• Forsikringer

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk
påmeldingskjema som finnes på vår nettside
plussreiser.no eller ring 70 17 90 00.
Velkommen med på en uforglemmelig tur!
Lindau

Konstanz

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Blomsterøya Mainau

Meersburg

Bodensjøen rundt
Sykkeltur
Knapt noe område egner seg bedre for
sykkelferie enn de lange flatene rundt
Europas tredje største innsjø. Turen byr
på hele paletten av opplevelser, fra
snøkledde alpepanorama via
landsbyidyll og kulturperler til de
vekslende stemningsbildene ved den
langstrakte sjøen. Bodensjøen er
møtepunkt mellom Tyskland, Sveits og
Østerrike og klimaet her er
skreddersydd for ferie på to hjul.
På 600 – tallet kom irske munker til
områdene rundt Bodensjøen og i
århundrene som fulgte blomstret
byggekunst, vitenskap, kunst og kultur i
Kirkens tegn – til glede for de som i dag
legger inn et kirke- eller museumsbesøk
mellom sykkeløktene. I middelalderen
ble Bodensjøen også et viktig sentrum
for handelsveiene i Europa og
velstanden fra den tid er i dag synlig
overalt i prektige middelalderske
byggverk. Bussen vår er følgebil under
hele sykkelturen og bringer bagasjen
fra hotell til hotell.

Stein am Rhein

Lindau

Dag 1
Mandag 24. juni
Oslo – München - Bregenz

Dag 3
Onsdag 26. juni
Romanshorn – Stein am Rhein: 50 km

Avreise fra Gardermoen kl 11.50. Etter en
flytur på ca to timer lander vi Franz-Josef
Strauss Flughafen ved München. Her tar
vår gode turistbuss oss med sørvestover
mot Bodensjøen og den østerrikske byen
Bregenz, i østre enden av denne flotte
innsjøen. Her blir det middag,
velkomstsamling og overnatting.

Etter en god frokost er vi klare for en ny
dag med flotte opplevelser fra sykkelsetet.
Langs sykkelstien videre vestover er det
kanskje fruktplantasjene som gjør mest
inntrykk. Området betegnes som «Sveits
frukthage» med eple- og pæretrær i
uendelige parallelle rekker. Når sykkelstien nærmer seg Kreuzlingen endrer
landskapet seg. Vi møter langryggen
Bodenrück som stekker seg ut i sjøen fra
vest med byen Konstanz på spissen. Vi
følger Bodensjøen videre på sørsiden av
den krokete sjøarmen Untersee og
passerer små flotte landsbyer med
bindingsverkshus på rekke og rad.
I Mannenbach anbefaler vi en avstikker
opp bakkene til Schloss Arenenberg,
etablert av Hortense av Holland, gift med
Napoleons bror, Luis Bonaparte. Slottet
er i dag et Napoleon – museum og verd et
besøk samtidig som du får en fantastisk
utsikt over områdene omkring Untersee.
Høydepunktet på turen rundt Untersee er
dagens etappemål, middelalderbyen Stein
am Rhein, berømt for sin godt bevarte,
århundregamle bebyggelse. Middag,
kveldssamling og en god natts hvile på
hotellet i sentrum av byen.

Dag 2
Tirsdag 25. juni
Bregenz – Romanshorn: 45 km
Etter frokost på hotellet får vi utlevert
våre sykler og gjør oss klar for flotte
opplevelser på skjermede sykkelstier langs
hele denne vakre innsjøen. Turen starter i
Østerrike, med et idyllisk sivlandskap og
videre gjennom et langstrakt naturreservat
med våtmark, frodiggrønn vegetasjon og
over 300 ulike fuglearter. Etter noen
kilometer er vi over på sveitsisk jord og
møter vakre landsbyer med
bindingsverkshus på rekke og rad. Vel
framme i den største byen på sveitsisk
side, Romanshorn, strekker vi ut etter
dagens trim og nyter en god dusj og hvil
før middag, kveldssamling og overnatting.

Dag 4
Torsdag 27. juni
Stein am Rhein – Konstanz:
45 km + 12 km (Reichenau)
Etter frokost gjør vi oss klare for tredje
etappe på sykkelsetet. Så snart vi er ute av
Stein am Rhein så sykler vi over på tysk
jord. Vi tråkker utover langs nordsiden av
Untersee, via landsbyene Gaienhofen og
Moos og til Radolfzell hvor vi tar dagens
lunsjstopp.
Den store attraksjonen i dette hjørnet av
Bodensjøen er kloster- og grønnsakøya
Reichenau, som i år 2000 kom på
UNESCOs liste for verdens kulturarv.
Klosteret ble grunnlagt i år 724 av den
irske pionermisjonæren Pirmin, storparten
av Europas fremdeles var hedensk. Øya
har i dag tre romanske kirker: St. Georg,
domkirken St. Maria und Markus og tilslutt
St. Paul und Peter, alle bygd mellom 700og 1100-tallet. Takket være det gunstige
klimaet for grønnsaker og vinranker og
den gode tilgangen til fisk fra Untersee,
har Reichenau gjennom århundrene også
klart å sette seg på kartet som oase for
gastronomiske opplevelser. Etter et flott
ettermiddagsbesøk på øya tråkker vi de
siste kilometerne inn til Bodensjøens
største by, Konstanz, der vi skal roe oss
ned i to netter.

Turen bestilles på
plussreiser.no eller på
telefon 70 17 90 00

Dag 5
Fredag 28. juni
Konstanz & Mainau

Dag 7
Søndag 30. juni
Meersburg – Bregenz: 55 km

Fredag er «hviledag», og vi begrenser
syklingen til en kort tur ut til den berømte
blomsterøya, Mainau, en halv times sykkeltur unna Konstanz’ sentrum. Den 45 mål
store øya består av et enormt parkanlegg
med dyrepark, sommerfuglhage, slott og
slottskirke og blomster, blomster,
blomster. På ettermiddagen slapper vi av i
Konstanz og nyter det sjarmerende
sentrum i gamlebyen. Middag og samling
på hotellet om kvelden.

I bakkene rundt Meersburg, Hagnau og
Immenstaad har det vært høstet vindruer
til alle tider. De høye gjennomsnittstemperaturene og de varme fønvindene
som kommer fra Alpene, skaper et ideelt
klima for druedyrking og sykkelstien vår
går rett forbi Winzerverein Hagnau,
Tysklands nest eldste vinkooperativ, med
dørene åpne for sykkelturistene. På vei
mot ettermiddagens høydepunkt, Lindau,
den vakre småbyen på øya og en av
Bodensjøens flotteste severdigheter, fører
sykkelstien videre gjennom kilometerlange
fruktmarker forbi enda flere epletrær via
landsbyene Kressborn og Nonnenhorn.
Med sin særdeles godt bevarte middelalderbebyggelse, sin unike beliggenhet og
billedskjønne omgivelser er Lindau et av
de mest populære utfluktsmålene i hele
Bayern. Så gjenstår bare den siste mila av
vår rundtur langs denne vakre innsjøen. Vi
er tilbake i Østerrike og i Bregenz
avleverer vi våre gode sykler og sjekker
inn igjen på hotellet vårt. Middag og
avsluttingssamling om kvelden.

Dag 6
Lørdag 29. juni
Konstanz – Meersburg: 60 km (30 km)
For å gjøre rundturen komplett tar vi
denne dagen med oss den nordvestre
armen av Bodensjøen. Turen tar oss langs
sjøen til Dingelsdorf og deretter litt opp i
høyden før vi når Bodman-Ludwigshafen i
det nordvestre hjørnet av sjøen. Her er
det muligheter for et godt bad i sjøen før
vi nyter dagens lunsj. Deretter starter vi
«tilbaketuren» på Bodensjøens nordside,
via Überlingen til vakre Meersburg med det
korallrøde Neues Schloss og borgen Altes
Schloss i høyden og den pittoreske landsbyen nede ved sjøen. (For de som ønsker en
kortere etappe denne dagen så kan man fra
Wallhausen ta båt over til Überlingen.)

Dag 8
Mandag 1. juli
Bregenz – München – Oslo
Avreise fra hotellet etter frokost. Vi
kjører direkte til flyplassen i München og
videre med fly hjem til Norge. Flyavgang
kl 16.00, ankomst Gardermoen kl 18.10.

