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Rutekarakteristik:
Den første del er moderat bakket i 
Höri-regionen, ellers er ruten flad og 
let på asfalterede cykelstier. Stierne 
løber delvis langs med søens bredder 
og delvis på veje, der er anlagt langs 
med søen. Sporadisk er der enkelte 
ikke asfalterede sektioner.

Information
Turkode: MUL-4 

Rejseform: Individuel rejse

Varighed: 7 dage / 6 nætter

Rejseperiode: April - Oktober 

Startdage: Hver dag 

SAMLET LÆNGDE: ca. 210-245 km

Dag 1. Ankomst til Konstanz
Benyt muligheden for et besøg på øen Mainau eller 
gå en tur i Konstanz’s gamle bydel. Et besøg i akvari-
erne i Sea Life Center og det Arkæologiske Museum 
kan ligeledes anbefales.

Dag 2.        (ca. 45 km) 
Konstanz - Region Stein am Rhein
Dagens første højdepunkt er Reichenau-øen, der 
har været optaget på UNESCO’s liste over verdens-
kulturarv siden 2001. En båd sejler Jer over til Höri-
halvøen, hvor forfatteren H. Hesse og kunstneren O. 
Dix levede. I overnatter i Stein am Rhein-området.

Dag 3.         (ca. 45 km) 
Stein am Rhein - Konstanz - Überlingen Starten 
på dagens tur vil føre Jer til den næsten 
fuldstændig bevarede middelalderby Stein am 
Rhein. I cykler langs bredden på den schweiziske 
del af søen tilbage mod Konstanz, og i Wallhausen 
stiger I ombord på en båd, der sejler Jer til Überlin-
gen. Her finder I både byens domkirke i sengotisk 
stil, en smuk park med fritids-/helseområder og 
skønne spadserestier langs med søen.

Dag 4.       (ca. 50 km) 
Überlingen - Region Kressbronn
Fra Überlingen cykler I til Friedrichshafen. På vejen 
kommer I forbi pilgrimmenes barokkirke i Birnau og 
den gamle by Meersburg. I Friedrichshafen er Zep-
pelinmuseet et besøg værd.

Dag 5.     (ca. 35/50 km) 
Region Kressbronn - Region Höchst 
I dag kører I mod den bayerske by Lindau, der lig-
ger smukt og malerisk på en ø. Herefter kører I mod 
Bregenz, der er hovedstad i Vorarlberg-regionen og 
kendt for byens årlige dramafestival med verdens 
største sø-teater. På vej til Rohrschach kommer I 
gennem et kønt, naturreservat i Rhin-deltaet.

Dag 6. Region Höchst - Konstanz (ca. 35/55 km) 
Turens sidste dag fører Jer gennem Romanshorn, 
der er Bodensøens vigtigste havn på søens schwei-
ziske side af søen. I kommer gennem mange små, 
hyggelige landsbyer med bindingsværkshuse på 
vejen tilbage til Konstanz. Har I ikke allerede været 
på øen Mainau, så gør det i dag.

Dag 7. Konstanz
Afrejse eller forlængelse af opholdet i Konstanz.

Let rute

Rundtur på Cykel
Middelalderbyerne Konstanz, Stein, Meersburg 
og Lindau hører til blandt højdepunkterne på 
denne tur. Nyd det storslåede landskab omkring 
en af Europas smukkeste søer med næste syd-
landsk stemning og med Alperne som  
spektakulær baggrund.

RUNDT OM BODENSØEN

Denne rute inkluderer en udflugt til øen Reichenau der er på 
UNESCO’s liste over verdenskulturarv.

Überlingen © Kur- und Touristik Überlingen GmbH

Haveøen Mainau © Mainau GmbH

Sydlandsk stemning for foden af
de ranke bjerge – Alperne



 

 

 

 

Afrejsedatoer:

3 sæsoner i 2016:

 ‒ 
‒ 24.10. 

Sæson 2: 23.04. ‒ 12.05.  og 
29.05. ‒ 23.06.  og 
24.08. ‒ 03.10. 

Sæson 3: 13.05. ‒ 28.05.  og 
24.06. ‒ 23.08.	  	   

Inkluderet i rejsens pris:

Ikke inkluderet i rejsens pris:

Generel information 



	  

Rejsetype: 

Cykler: 

Praktisk rejseinformation 

Med fly: 
Der går fly til Zürich fra København flere gange om 
dagen med en direkte flyvetid på knapt to timer, og 
herfra tager det ca. en time med tog videre til 
Konstanz. 

Med tog: 
Det er muligt at tage fra Danmark til Konstanz med 
tog, og fra Padborg kan turen gøres på omkring 15 
timer med nogle skift undervejs. 

I egen bil: 
Afstand fra Padborg til Konstanz: Ca. 1.000 km. 
Parkering ved hotel i Konstanz koster ca 20-50 €/uge. 



Priser  2016 

Sæson 1 
20/3 – 22/4 og 

4/10 – 24/10 2016 

Sæson 2 
23/4 – 12/5 og 
29/5 – 23/6 og 

24/8 – 3/10 2016 

Sæson 3 
13/5 – 28/5 og 

24/6 – 23/8 2016 

Kat. A Kat. B Kat. A Kat. B Kat. A Kat. B 

Pris per person i dobbeltværelse DKK 4.550 3.685 5.350 4.375 5.675 4.550 

Pris per person i enkeltværelse DKK 5.765 4.885 6.575 5.500 6.950 5.700 

Kat. A Kat. B 

Halvpension DKK 1.175 1.000 

Leje af cykel 7 el. 21/24 gear DKK 525 

Leje af el-cykel DKK 1.185 

Rabatter: 
• Grupperabat 5% ved mindst 8 personer.
• Børn i alderen 0-4 år er gratis på værelse med to betalende voksne
• Børn i alderen 5-11 år får 40% rabat på værelse med to betalende voksne
• Børn i alderen 12-15 år får 20% rabat på værelse med to betalende voksne
• 3. person +15 år i dobbeltværelse med opredning får 10% rabat
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