
7 dagen / 6 nachten
halfpension

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

07 augustus 22  € 1055 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer  € 140

Opstapplaatsen: Erpe-Mere, Gentbrugge, St-Niklaas, Boechout, Lummen 
(definitieve vertrekuren bij uw reisdocumenten)

Dag 1 • België - Friedrichshafen
We rijden naar Friedrichshafen, waar we verblijven in het ****hotel Knoblauch.

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 Friedrichshafen, 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 fietsen we tot in Konstanz, waar we nog een wandeling maken. 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 vakwerkhuizen. 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
We rijden 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, comfortabel ingerichte kamers met 
bad of douche, toilet en haardroger, minibar, kluisje, tv, telefoon en gratis wifi
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 7e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België
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