
Opstapplaatsen: L

7 dagen / 6 nachten
halfpension

Afreisdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

26 aug 18 € 899

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 160

Elektrische fiets € 63

-10%

Dag 1 • België - Friedrichshafen
We rijden via Luxemburg en Straatsburg naar Friedrichsha-
fen. Installatie in het hotel.

Dag 2 • Bodman - Meersburg - Friedrichshafen
(fietstocht ± 50 km) 
Van ons vertrekpunt Bodman fietsen we via Überlingen en 
de paalwoningen van Uhldingen naar het mooie haventje 
van Meersburg. In de namiddag gaat het verder naar Fried-
richshafen, de geboorteplaats van Graaf Zeppelin.

Dag 3 * • Friedrichshafen - Lindau - Friedrichshafen 
(fietstocht ± 56 km) 
Voor de middag fietsen we naar Lindau met de prachtige 
historische binnenstad. Na de middag met de fiets terug 
naar Friedrichshafen, waar we nog wat kunnen kuieren 
door deze mooie havenstad. Nadien fietsen we terug naar 
ons hotel.   
*Wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 4 • Schaffhausen - Stein am Rhein - Konstanz
(fietstocht ± 50 km)   
We vertrekken met de fiets vanuit Schaffhausen naar Stein 
am Rhein, een pareltje in de regio. De Hauptgasse is er 

uniek met gotische gevels en fresco’s. Na de middag fiet-
sen we tot in Konstanz, waar we nog een wandeling maken 
terwijl de fietsen geladen worden. Met de autocar via Staad 
en de ferry terug naar ons hotel.

Dag 5 • Lindau - Bregenz - Höchst - Arbon
(fietstocht ± 46 km)  
We fietsen vanuit Lindau naar Bregenz, om vervolgens via 
het Rijnkanaal in Höchst te komen. In de namiddag fietsen 
we tot in het Zwitserse Arbon, met zijn prachtige vakwerk-
huizen. Aansluitend met de autocar naar ons hotel.

Dag 6 • Arbon - Konstanz - Mainau
(fietstocht ± 30 km)  
We starten in Arbon en fietsen via Romanshorn en de oude 
Rijn tot in Konstanz. In de namiddag met de autocar naar 
het prachtige bloemeneiland Mainau. Facultatief bezoek 
aan het eiland (± € 20 pp). Na het bezoek aan het eiland 
via Staad en de ferry naar Meersburg.

Dag 7 • Friedrichshafen - België
Voor de middag via het Zwarte Woud richting Frankrijk. Na 
de middag terug naar België.

HOTEL KNOBLAUCH
Ligging: rustig gelegen nabij het centrum en op 
2,5 km van de Bodensee
Uitrusting: modern hotel met lift, bar, restaurant, 
salon, zonneterras, sauna, solarium, stoombad, 
zwembad, fitness
Kamers: comfortabel ingericht, badkamer met bad 
of douche, toilet en haardroger, minibar, kluisje, tv, 
telefoon en gratis wifi.
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 7e dag het ontbijtbuffet
 � Huurfietsen inbegrepen
 � Begeleiding door een Nederlandstalige begelei-
der vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
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Rond de Bodensee vloeien de mooiste landschappen van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in elkaar. We hebben voor u de mooiste 
fietstrajecten geselecteerd om u optimaal te laten genieten. De oevers zijn paradijslijk mooi, met uitgestrekte boom- en wijngaarden. Er zijn 
prachtige steden zoals Lindau en Konstanz en tientallen schilderachtige dorpen. Heerlijk om dit alles met de fiets te verkennen.

Fietsen langs de Bodensee DUITSLAND • NIEUW   
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