
 
Een wielrenner tour rond het Bodenmeer 
Een 6- daagse drielanden-vakantie 

 
Code tour: AUSSWIGER01C 

 
 

 

 
 

Deze wielrenner tocht heeft als decor de Bodensee (Bodensee). De Bodensee is een prachtig en 
bekend meer omarmd door Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het bestaat uit drie 
watermassa's: de Obersee, de Untersee en de Seerhein. Er leven veel vogels en in het meer vinden 
we minstens 45 vissoorten. Rondom het meer vinden we de universiteitsstad Konstanz, Lindau, 
gelegen op een eiland, en Bregenz met zijn twee populaire festivals, het muziekfestival Bregenzer 
Festspiele en het dansfestival Bregenzer Spring. Er is een prachtig fietspad rond het meer, maar 
voor deze racefietstocht over de weg hebben we ook gekozen voor meer opwindende en naar 
keuze meer uitdagende routes die het binnenland ingaan. De omgeving van het meer is zeer 
geschikt om een spannende wielertocht te maken. Vaak is de route vlak, maar er zijn ook 
uitdagende veeleisende beklimmingen wanneer je ervoor kiest om de Zwitserse bergen in te 
fietsen. In de buurt van het meer passeer je leuke karakteristieke dorpjes en langs de route vind je 
veel bezienswaardigheden, zoals de beroemde Rijnwatervallen in Schaffhausen. De route passeert 
de wijngaarden van de witte Thurgau Grauburgunder en Weissburgunder wijnen en 
fruitboomgaarden al naargelang het seizoen in volle bloei of zie je de Alpentoppen bedekt met 
sneeuw. Een hoogtepunt van de tour is het eiland Mainau met het kasteel, prachtige bloemen- en 
vlindertuinen en het middeleeuwse centrum van Konstanz.  
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Periode:  
Dagelijks van 09/04/2022 tot 16/10/2021 
 
Niveau 4: Moeilijk, voor ervaren fietsers. De route gaat door een landschap met heuvels en 
bergen, rivierdalen en passeert steden. Afhankelijk van de gekozen dagelijkse opties, fiets je 
over kleinere zijwegen, fietspaden en soms over hoofdwegen met meer verkeer in het topseizoen 
en in het weekend. Voor deze tocht moet je een ervaren fietser zijn en een goed fitnessniveau  
hebben. Er zijn soms steile afdalingen en daardoor is er ervaring met fietsen op kleinere 
zigzaggende bergwegen nodig. Alle dagelijkse opties staan in het routeboek.  
 
Dagelijkse afstanden tussen 60 km en 115 km  
Totale km min 327km en max 400km  

 
 
Deelnemers: min. 2 personen (Alleenreizende op verzoek) 
 
Programma in het kort: 
Dag 1 Aankomst in Bregenz 
Dag 2 Bregenz – Güttingen (60 km, 65 km of 114 km) 
Dag 3 Güttingen - Singen/Rielasingen/Gottmadingen (90 of 94 km) 
Dag 4 Singen/Rielasingen/Gottmadingen -Salem/Uhldingen/Überlingen (90 of 95 km) 
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Dag 5 Singen/Rielasingen/Gottmadingen – Bregenz (82 km-97 km) 
Dag 6 Einde van de reis 
 
 
Programma dag per dag: 
 
Dag 1 Individuele aankomst in Bregenz 
Tijdens het cultuurfestival van Bregenz kan de aankomststad Dornbirn, Höchst of Wolfurth zijn, 
afhankelijk van beschikbaarheid! Bregenz heeft een aantal interessante historische gebouwen 
waarvan de bekendste zeker de Martinsturm uit 1601 is. Het charmante Deuringschlössle en het 
Altes Rathaus uit 1662 zijn ook de moeite waard om te bezoeken. De Kaiserstraße is een gezellige 
winkelstraat met veel restaurants en terrasjes. 
Overhandigen van het routeboek en in geval gehuurd, het afhalen van de fiets in het fietsdepot.  
 
Dag 2 Bregenz – Güttingen 
Vandaag zijn er twee opties, die verschillen in km en in hoogteverschillen. Via het fietspad langs 
de Bodensee wordt Bregenz verlatend. Je fietst een stuk langs de rivier Bregenz, door de vallei van 
de oude rivier de Rijn. Ongemerkt passeert je de grens met Zwitserland. Op de achtergrond steeds 
de indrukwekkende bergtoppen van de Alpen. Een optie is ook om gewoon het fietspad langs het 
meer te blijven volgen. Dan volgt er een kronkelende bergweg die naar de beroemde Ruppenpas 
gaat, tot aan Appenzell. Langs een schilderachtige weg fiets je verder naar Heiden en vervolgens 
gaat het weer terug naar de Bodensee. Wat een uitzichten vandaag, ongelofelijk! Verder over de 
weg of het fietspad langs het meer naar Güttingen.  
 
Overnachting met ontbijt in Güttingen 
 
Optie A:  
Afstand: 65 km  
Niveaverschillen: + 1.050 m, -1.020 m  
of 
Afstand: 60 km  
Niveaverschillen: +145 m, -120 m 
 
Optie B:  
Afstand: 114 km  
Niveaverschillen: +1.810 m, -1.780 m 
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Dag 3 Güttingen - Singen/Rielasingen/Gottmadingen 
De route volgt weer langs de oevers van het meer en je fietst over secundaire wegen en een 
fietspad tot aan Kreuzlingen, in de buurt van de stad Constance. Je fietst van dorp naar dorp en 
weer verlaat je ongemerkt een land, dit keer Zwitserland om Duitsland binnen te fietsen.  De route 
vervolgt verder langs de Rijn en gaat door vele kleine stadjes op weg naar Schaffhausen, waar de 
bekende Rijnwaterval is. Er is ook een optionele tour met een route meer landinwaarts en met 
meer beklimmingen en afdalingen. Deze route passeert bergdorpen en je fietst door een typische 
bergland. In de stad Stein aan de Rijn ontmoeten de twee routes elkaar opnieuw.  
 
Overnachting met ontbijt in Singe, Rielasingen of Gottmadingen 
 
Optie A:  
Afstand: 90 km  
Niveauverschillen: +790m, -780m 
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Optie B:  
Afstand: 94 km  
Niveauverschillen: +1.050m, -1.035m 
 

 
 

 
 
 
Dag 4 Singen/Rielasingen/Gottmadingen – Constance – Salem/Uhldingen/Überlingen  
Vandaag volgt je het prachtige fietspad langs de "Gnadensee" richting het eiland Reichenau, waar 
u het klooster en de tuinen van het eiland kunt bezoeken. Later fietst je langs de Bodensee naar de 
stad Constance. Neem de tijd om het mooie historische centrum te bezoeken. Weer verder over het 
fietspad bereik je het tweede eiland "Mainau" met een kasteel en prachtige tuinen. De route gaat 
verder naar Ludwigshafen en over een kleine bergrug. Het laatste deel gaat door dorpen, 
wijngaarden, boomgaarden en akkervelden tot Salem bereikt wordt.  
 
Overnachting met ontbijt in Sale, Uhldingen of Überlingen 
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Optie A:  
Afstand: 90 km 
Niveauverschillen: +795m, -780m 
 
 

 
 
 
Optie B:  
Afstand: 95 km 
Niveauverschillen +925m, -915m 
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Dag 5 Salem/Uhldingen/Überlingen – Bregenz  
De rit van vandaag begint rustig, de riviervallei volgend totdat de eerste boomgaarden bereikt 
worden. Dan bergafwaarts naar de oevers van het Bodenmeer voor de lunch. Daarna fiets je het 
binnenland weer in langs meertjes, voordat je begint aan de klim naar Scheidegg, die een prachtig 
panoramisch uitzicht op het Bodenmeer biedt.  Een steile en daardoor snelle afdaling brengt je 
weer naar Bregenz in Oostenrijk. Geniet van de prachtige jachthaven, restaurants en het deel van 
het meer waar het beroemde festival plaatsvindt. 
 
Overnachting met ontbijt in Bregenz 
 
Optie A  
Afstand: 82 km  
Niveauverschillen: +730m, -780m 
 

 
 
 
Optie B 
Afstand: 97 km  
Niveauverschillen: + 1.490m - 1.540m 
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Dag 6 Einde van de reis  
Na het ontbijt eindigt deze wielrenner tour rond het Bodenmeer, een reis door drie landen 
 
Prijzen per persoon 2022: 
Van 09/04 - 15/04 en 02/10 - 16/10 
Euro 485 - per persoon in tweepersoonskamer  
Euro 635 - per persoon in eenpersoonskamer  
 
Van 16/04 - 06/05; 17/06 - 30/06 en 11/09 - 01/10 
Euro 555 - per persoon in tweepersoonskamer  
Euro 705 - per persoon in eenpersoonskamer  
  
 
Van 07/05 - 16/06; 01/07 - 19/07 en 22/08 - 10/09 
Euro 585 - per persoon in tweepersoonskamer  
Euro 735 - per persoon in eenpersoonskamer  
 
Van 20/07 - 21/08 (Festival tijd) 
Euro 635 - per persoon in tweepersoonskamer   
Euro 785 - per persoon in eenpersoonskamer  
 
Gedurende de festivals kan de overnachting ook in Wolfurth, Dornbirn of Hard zijn. Dit hangt 
van de beschikbaarheid af 
 
Extra’s: 

 Toeslag voor halfpension (5 x diners), per persoon Euro 115,00 
 
 
Racefuets huur: Wij boeken de fietsen en bij aankomst haal je ze in de fietswinkel op en worden 
ze daar afgerekend (in het voor en najaar gesloten op  
Euro 160 - 4 cycle days (carbon frame, pedalen, reparatiekit, extra band, slot) 
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Euro 40 - voor iedere extra dag 
 
Extra nachten in Bregenz– 3 *** hotel 
Euro 59 - p.p.p.nacht in tweepersoonskamer met ontbijt 
Euro 93 - p.p.p.nacht in eenpersoonskamer met ontbijt 
 
Juli 20 tot augustus 21 
Euro 81 - p.p.p.nacht in tweepersoonskamer met ontbijt 
Euro 115 - p.p.p.nacht in eenpersoonskamer met ontbijt 
 
Inbegrepen in de reis 

 5 nachten in een *** hotel met ontbijt  

 Bagagetransport 

 Road book, brochures over de regio 

 Assistentie hotline 

 Gps tracks 
 
 
Niet inbegrepen : 

 Lokale toeristenbelastingen 

 Verzekeringen die wij zeer aanraden 

 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘ inbegrepen in de reis’ 
 
 
 
 

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


