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Rutekarakteristik:
Der cykles hovedsageligt på asfalte-
rede cykelstier og nogle mindre veje 
med meget ringe trafik.

Information
Turkode: MUL-1 

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 9 dage / 8 nætter

Rejseperiode:  April - Oktober
Se prisliste

Startdage: April, maj: Hver Tirsdag, 
Onsdag, Fredag og Søndag

Maj - Oktober: Hver dag
Se prisliste

SAMLET LÆNGDE: ca. 330 km
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Se priser, rabatter og mere information på www.memorytours.dk

Dag 1. Ankomst til Konstanz/Kreuzlingen
Turen begynder i Konstanz - den største by ved 
Bodensøen. I 1414 husede byen det eneste kir-
kelige råd, som nogensinde har fundet sted nord 
for Alperne. Et lille museum er tilegnet den tjekki-
ske reformist Jan Hus, som blev brændt på bålet 
her. Byens symbol er Imperiets Statue, som er et 
mindesmærke for de prostituerede. Akvarierne i 
Sea Life Center og det Arkæologiske museum er 
bestemt også et besøg værd.

Dag 2. Konstanz - Schaffhausen (ca. 50 km)
I dag cykler I væk fra Konstanz og gennem små 
schweiziske fiskerbyer langs med Bodensøens bred 
og kommer til byen Stein am Rhein, der har mange 
huse fra middelalderen, som er udsmykkede med 
fresker. I krydser over grænsen mellem Tyskland og 
Schweiz flere gange undervejs på turen og kommer 
til Schaffhausen, som er kantonens hovedstad, og 
hvor Munot-borgen tårner højt over byen.

Dag 3. Schaffhausen - Zürich (ca. 65 km)
Det første højdepunkt på turen er Rhinvandfaldene, 
som er Europas største vandfald, og som I kommer 
til med skib. Glatt-dalen fører jer videre til Zürich. 
Moderne tider og traditioner forenes i denne fasci-
nerende, schweiziske metropol. Besøg den velbeva-
rede gamle bydel og oplev byens kulturliv.

Dag 4. Zürich - Lachen (ca. 40 km)
I cykler langs med Zürich-søens nordlige bred, der 
også af de lokale er kendt som ”Guldkysten”, til I 
kommer til Rapperswil med den gamle borg og kryd-
ser over på den anden side af søen via en dæm-
ning. På den anden bred kommer I til den lille by 
Lachen. Besøg barokkirken ”Heilig Kreuz”, nyd stem-
ningen i havnen eller snup en svømmetur i søen.

Dag 5. Lachen - Walenstadt (ca. 30 km)
I dag cykler I langs med Linth-kanalen, som er 

en menneskeskabt kanal mellem Zürich-søen og 
Walen-søen. Herefter kommer I til den kønne by 
Weesen, hvor I stiger ombord på en båd, der sejler 
Jer til den anden ende af Walen-søen til karnevals-
byen Walenstadt. Søen er 150 meter dyb og skøn at 
svømme i med de 1.800 m. høje Churfisten-bjerge, 
der tårner sig op i baggrunden.

Dag 6. Walenstadt - Feldkirch (ca. 55 km)
Efter få kilometer kommer I til Rhindalen i Alperne. 
Herfra vil I hurtigt nå til fyrstedømmet Liechten-
stein, hvor adskillige imponerende borge tårner 
sig op over dalen. Middelalderbyen Feldkirch, hvor 
borgen Schattenburg tårner over byen, ligger på 
Østrigsk land. Det var her, at fodbold for første gang 
blev præsenteret for østrigerne af engelske stude-
rende i 1874.

Dag 7. Feldkirch - St. Gallen (ca. 45 km)
I krydser Rhindalen, hvorefter et tandhjulstog tager 
Jer fra Altstätten og op til landskabet ved Appenzell. 
Her er grønne alpegræsgange og køer som afbildet i 
børnebøger, og I følger bjergstien til St. Gallen, som 
er hjemsted for et af de i tidligere tiders vigtigste 
klostre i regionen. Biblioteket, som I ikke bør gå 
glip af at se, står på UNESCO’s liste over verdens-
kulturarv.

Dag 8. St. Gallen - Konstanz (ca. 45 km)
I cykler ned ad bakke mod Bodensøen, som I kom-
mer til ved byen Arbon. Herfra langs med søens 
bred gennem schweiziske landsbyer og æbleplan-
tager mod Konstanz. I vil undervejs møde mange 
badesteder og caféer ved søens bred, hvor I kan 
holde pause. Når I ankommer til Konstanz, vil I have 
tid nok til at besøge haveøen Mainau eller slentre 
en tur i Konstanz’s gamle bydel.

Dag 9. Konstanz
Afrejse eller forlængelse af opholdet i Konstanz.

Forholdsvis let rute, dog 
med bakker undervejs

Sydlandsk stemning 
omkring Bodensøen
En let cykeltur i Tyskland, Schweiz, Østrig og 
Liechtenstein. Oplev middelhavsagtig stem-
ning ved Bodensøen, vandfald på Rhinen, 
verdensbyen Zürich og Walen-søen for foden 
af Churfisten-bjergene. Smag fremragende 
vine i Rhindalen og nyd de smukke 
landskaber.

4 LANDE - 3 SØER - 1 METROPOL

Fire lande med meget at byde på hver især vil I opleve på denne tur 
i den sydlige del af Bodensøen.

Smukke søer, alper, vandfald, 
og sydlandsk stemning


