Kjetils Bussreiser AS

Tlf +47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

BODENSJØEN RUNDT
SYKKELTUR
Avreise 6.september - 11 dager kr. 14 990,-

Bodensee:
Bodensjøen er den største
innsjøen i den tysktalende verden
der den svinger innom Tyskland,
Sveits og Østerrike. Selv om den
kalles for en innsjø er det faktisk
en stor hevelse i Rhinen som
utviklet seg av en massiv isbre i
istiden og som ble oversvømmet
av elven når isen trakk seg
tilbake. Rhinen flyter inn i det
sørøstlige hjørnet der Sveits og
Østerrike møtes, og strømmer ut
igjen i vestenden.
Innsjøen er omringet av små
dorfer og byer, og her finner vi
ett av de varmeste områdene i
landet, ikke bare pågrunn av
plasseringen, men også på grunn
av vannet her som har en unik
evne til å samle varme om
sommeren for å frigjøre den om
vinteren. Det er sjelden vi finner
is på innsjøen - kun en gang i
løpet av de siste 200 årene har
dette skjedd. Klimaet langs
Bodensjøen er utmerket for
dyrking av frukt, og langs veiene
her finner vi stativer og butikker
som selger epler, fersken,
jordbær, syltetøy, juice, viner og
snaps, mye av det hjemmelaget!

Kan jo alltids være noe der
som frister oss syklende i
løpet av dagen!!!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Med alle vel ombord i bussen går ferden til Göteborg, der vi
sjekker inn på Stena Line sin ferge til Kiel. Mens båten legger
fra kai kl. 18.45, spiser vi deilig 3 retters middag ombord.

Dag 2: Kiel - Schweinfurt
Etter en god frokost ombord ankommer vi Kiel kl.09.15. Vi
vender snuten sydover på gode tyske autobahn og ankommer
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Mercure Hotel Maininsel på tidlig kveld, felles middag og
sosial hygge etter innsjekk.

Dag 3: Schweinfurt - Friedrichshafen
Dagen før den store dagen. Vi forflytter oss i dag fra vakre
maininsel her i Schweinfurt og i retning luftskipenes hjemby;
Friedrichshafen. Byen der alt startet med Zeppelin. Vi
kommer i dag frem til nordsiden av Bodesjøen i det sydelige
Tyskland. Vi sjekker inn på Altdorfer Hof i Weingarten rett
nord for Friedrichshafen for middag og overnatting.

Dag 4: Friedrichshafen - Sipplingen
Vi møtes til frokost, ikledd lett og ledig fritidstøy. Vi sjekker
ut av hotellet og overleverer koﬀertene til sjåføren ettersom
vårt sykkel eventyr starter i dag, hva kan være bedre enn å
oppleve 3 land rundt en innsjø, flatt og fint terreng å sykle her.
Etter å ha fått tilpasset og utlevert sykler så starter vi på
dagens etappe som går langs innsjøen frem til Sipplingen, ca
40 km med flere pauser underveis for blant annet drikke og
bespisning. Felles middag på hotellet om kvelden

Dag 5: Sipplingen - Mainau - Konstanz
Det blir en fargerik dag i dag, det er ikke bare smilet til den
flotte syklende gjengen som vil sette farge i dag, men også ett
besøk ut til den vakre blomsterøya Mainau. Husk kamera!!
Vi fortsetter på reisen og ankommer hotel Ibis i Konstanz på
ettermiddagen, våre koﬀerter er allerede på plass. Vi sjekker
inn før vi gjør byen på jakt etter ett koselig sted å spise
middag. Praten går livlig om dagens opplevelser! Vi befinner
oss nå helt syd i Tyskland, på grensen til Sveits. For de historie
interesserte så var denne byen sentrum for en av de store
kirkelige konfliktene under middelalderen.
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Dag 6: Konstanz - Rorschach
Ny dag på 2 hjul og i dag ruller vi inn i fantastiske Sveits som
er utrolig vakkert. Vi sykler langs innsjøen forbi små steder
som Bottighofen, Kesswil og Steinach før vi kommer frem til
vårt koselige overnattingsted I Rorschach; Hotel Mozart. Vi
har flere pauser underveis for fotografering, beinstrekk, mat
og drikke. Felles middag om kvelden her i Sveits.
Mellom de milde åsene her i Appenzellerland og ved utkanten av
innsjøen ligger Rorschach, en pittoresk havnebyen med latinsk stil.
Absolutt en by med tradisjon: allerede i 947 hadde Rorschach rett til å
holde markeder og utviklet seg i middelalderen til det viktigste
handelsstedet på sørsiden av innsjøen. Velstanden kan fremdeles ses i
dag i de staselige hjemmene i hjertet av byen og i "Kornhaus",
Rorschachs kjennemerke og den vakreste kornsilo i Sveits.

Dag 7: Rorschach - Bregenz
Etter en koselig kveld og natt i Sveits så ruller våre hjul videre
inn på Østerriksk jord. Vi fortsetter videre rundt idylliske
Bodensjøen frem til Bregenz hvor vi skal bo på Hotel Gasthof
Zum Lamm i 2 netter. Frokost og middag hver dag.
Bregenz er en kjent festspill by i Vorarlberg som er den vestligste
delstaten i Østerrike. Herlig by med en flott strandpromenade, fint
vandrer terreng og mulighet for avslappende båtturer.
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Dag 8: Bregenz
Mulighet for å nyte dagen til egne aktiviteter, med eller uten
sykkel. For de som ønsker vil reiselederen legge opp til felles
sykkeltur i dette flotte område. Det vil også bli tid til ett
besøk på en lokal vingård for litt prøvesmaking mens vi er her.
Felles middag middag om kvelden, praten går lett og vi ser
tilbake på våre fine dager på sykkelsetet.

Dag 9: Bregenz - Dortmund

Reisefakta:

Etter en god natt søvn og litt frokost er det dessverre på tide
for oss å starte på returen. Vi legger Bodensjøen bak oss og
kjører mot Dortmund. På veien dit passerer vi Ulm og
Frankfurt am Main før vi kommer frem til flotte
Steigenberger hotell for middag og overnatting.

• Bussreise
• Båtreise Gøteborg-Kiel t/r med

plass i innvendig dobbeltlugar
med større gulvplass
• 8 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 10 frokost
• 9 middag

Dag 10: Dortmund - Kiel
Etter å ha kost oss med hotellets herlige frokost setter vi
kursen mot Kiel. Vi er fremme i god tid før avreise om
trafikken tillater det, og vi koser oss med en deilig
middagsbuﬀet - drikke inkludert - mens båten legger fra kai
kl.18.45

• Leie av sykkel i 5 dager
• Entre til Mainau
• Prøvesmaking av vin hos Fürst

Joseph
• Transport av kofferter mellom

hotellene
• Syklende reiseleder

Tillegg: Enkletrom/lugar kr 2990,Leie av El-sykkel kr.1500,Reisevaluta: Euro.Debet-og/eller
kredittkort

Dag 11: Gøteborg - Østlandet
Vi ankommer Gøteborg kl.09.15 og setter kurs for Svinesund
og Nordby hvor vi tar en god pause. Alle er hjemme igjen i
løpet av kvelden!
Håper vi sees til en ny spennende sykkeltur i 2019!!
Planene er allerede klare!

