6 dagen Bodensee en Mainau
De Bodensee en het omliggende land behoren zonder twijfel tot de mooiste vakantiegebieden van
Zuid-Duitsland. Hier vindt u een grote verscheidenheid van landschappen, kleine dorpjes, elk met hun
eigen karakter en steeds uitbundige sfeer. Het op 2 na grootste meer van Europa is heel bijzonder.
Kunstliefhebbers halen er hun hartje op aan de talloze barokke kerken, kastelen, abdijen en kloosters.
Het meer zelf is dan weer een sportieve openbaring voor wandelaars, zeilers, surfers, enz. En
liefhebbers van fraaie berglandschappen komen er eveneens aan hun trekken want we bevinden ons
vlakbij de Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse Alpen. Het eiland Mainau toont een exotische pracht in
een heerlijk zuiders klimaat. Deze streek voelt trouwens helemaal zuiders aan met haar relaxe sfeer,
de promenades en talrijke terrasjes. En dit alles wordt dan nog eens overgoten met een zonnig
klimaat. Kortom, de Bodensee mag niet ontbreken op uw vakantielijstje.

Dag 1:

De Scheldevallei autocar met professionele toerismechauffeur (en gids) halen u af in uw gemeente.
Doorheen de Vogezen gaat de tocht richting ons hotel aan de Bodensee. Onderweg houden we
regelmatig halt om even te verpozen.

Dag 2:

Na het ontbijt staat een geleide wandeling in Friedrichshafen op het programma. Er is een mooie
promenade waar het heerlijk vertoeven is. De attractie van Friedrichshafen is echter het
Zeppelinmuseum welke we eveneens bezoeken. Destijds steeg hier het eerste vliegende schip op en
de ganse geschiedenis van deze reuzenballonnen kan u zien in het museum. Daarna naar Lindau. Dit
stadje ligt op een landtong in de Bodensee en heeft een verkeersvrij centrum met diverse kleine
winkeltjes, terrasjes, enz.

Dag 3:

Vandaag staan opnieuw enkele hoogtepunten op het programma. Vooreerst begeven we ons naar
Birnau waar we een bezoek brengen aan de prachtige barokke bedevaartskerk. Daarna verder naar
Unteruhldingen. Hier bevindt zich nog een dorp bestaande uit paalwoningen. U krijgt er een
getrouw beeld van het leven in het bronzen en stenen tijdperk. Daarna blijven we de oevers van het
meer volgen tot in Mainau. ’s Namiddags bezoeken we dan dit bloemeneiland, eigendom van Graaf
Lennart Bernadotte. U ziet er een ongekende pracht van bloemen en planten, o.a. ceders,
mammoetbomen, bananenbomen, palmen… De tuinen zijn er wondermooi aangelegd.

Dag 4:

Na het ontbijt rijden we naar het Zwitserse Schaffhausen. Hier bevinden zich de Rijnwatervallen, de
machtigste in Europa. Deze zijn 115m breed en 20m hoog. U kan er afdalen tot vlakbij de waterval.
Daarna trekken we verder naar Stein am Rhein, een gezellig stadje aan het uiterste einde van
Bodensee. Via de Zwitserse wegen gaat het ’s namiddags naar Sankt-Gallen. Het historisch centrum
van deze stad is een bezoek waard, met o.a. het klooster, de kathedraal en de barokke zaal van de
bibliotheek. Nadien voorzien we wat vrije tijd in het winkelcentrum.
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Dag 5:

De autocar brengt ons naar de stad Bregenz, gekend voor de jaarlijkse Festspiele op het water. Bij
aankomst wandelen we door de stad om daarna een rondvaart te maken op de Bodensee. Tegen de
middag nemen we de kabelbaan naar de Pfänder, met zijn 1.064m de hoogste berg uit de omgeving.
Daarna bezoek aan het park waar u geniet van een heerlijk uitzicht over de Alpen en het meer. We
wonen er tevens een roofvogelshow bij. Terugkeer met de kabelbaan naar het dalstation.

Dag 6:

Na het ontbijt verlaten we onze verblijfplaats en rijden onmiddellijk noordwaarts via de Duitse
snelwegen. Nabij Stuttgart verlaten we deze voor een bezoek aan het Mercedes Benz-museum. Hier
komt de geschiedenis van het beroemde automerk volledig tot leven, dit alles in een uiterst modern
en futuristisch gebouw. Het geheel maakt trouwens deel uit van de Mercedesarena, het kloppend
hart van het concern. Daarna terugkeer van België.

Opmerking:
Volgorde van programma kan gewijzigd worden. Dit is slechts een voorstel. We hebben nog honderden
andere ideeën. Vraag ons gerust een offerte op maat, aangepast aan uw wensen.
Meer informatie en reservaties:
Reizen Scheldevallei NV • Fietelstraat 129 • 9700 Oudenaarde-Eine • Tel. 055 31 12 40 • info@scheldevallei.be
A1831
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