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Verblijf 

We verblijven in een typisch Zuid-Duitse vakantieoord. Het oord ligt buiten het dorp op een heuvel vlak bij 
de Bodensee. De Bodensee is een meer dat 3 landen met elkaar verbindt. (Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland). Het meer is bij uitstek geschikt voor allerlei watersportactiviteiten. In de omgeving kun je ook 
een prachtige wandeling maken. En je hebt er prachtige steden. De zomermaanden zijn aangenaam met 
een temperatuur van rond de 25 graden. 

 

Informatie over de omgeving en uit te voeren activiteiten 

De Bodensee is absoluut één van de mooiste meren in de Alpenregio. Daarnaast is het ook nog eens één 
van de grootste meren. Het voordeel van zo’n groot meer is dat je je hier echt even in een andere wereld 
kunt wanen. Om de Bodensee vind je meerdere steden en dorpen en zijn er voldoende leuke activiteiten 
en bezienswaardigheden te ontdekken Om het meer en in de directe omgeving vind je talloze 
wandelpaden. Ben je een waterliefhebber? Dan zit je bij de Bodensee natuurlijk goed. Zeilen, kitesurfen, 
windsurfen, suppen, kayakken, zwemmen, waterskiën zijn hier allemaal mogelijk. Ook vind je op meerdere 
plekken langs de Bodensee fijne badstranden. 
 
Rheinfallen bij Schaffhausen 
De grootste waterval van Europa ligt net over de grens in Zwitserland en is heel populair bij toeristen. En 
terecht: Per seconde stroomt er gemiddeld zeshonderd kubieke meter water over de rotsen van 
de Rheinfallen! Bijzonder is dat er in het midden een imposante rots ligt, die al duizenden jaren de 
elementen trotseert en die u ook vanuit een toeristische boot kan bekijken. 
 
 

https://www.gruppenhaus.de/jugendbegegnungsstaette-am-hoechsten-illmensee-hs5985.html
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Bloemeneiland Mainau 
Bezienswaardig is het adellijke ‘bloemeneiland’ Mainau. Ontdek in dit bijzondere floraparadijs één van 
Duitslands grootste vlinderhuizen, een romantische Italiaanse rozentuin uit 1871 en vele exotische 
planten, die uitstekend gedijen bij het gematigde maritieme klimaat. 
Het typische vakantiegevoel ervaren? Breng een bezoek aan de idyllische havenstad Lindau, omringd door 
charmante barokke kerken, een kristalhelder meer en met sneeuw bedekte bergen. Flaneer hier langs de 
oeverpromenade, geniet van een prachtig uitzicht vanaf de vuurtoren 
 
Paalwoningenmuseum bij Unteruhldingen 
In het oudste openluchtmuseum over de steentijd in Europa komt het vroegere leven aan de Bodensee tot 
leven! Nieuw is de multimediashow ‘Archeorama,’ waarbij u terug in de tijd gaat en u - over de paden van 
de Bodensee - rondgeleid wordt door de paalbouwdorpjes. Loop tussen de 23 gereconstrueerde 
gebouwen uit het Stenen en Bronzen tijdperk en zie hoe men tussen 4000-850 v. Chr. aan de Bodensee 
leefde. 
 
Samengevat: de top 5 dingen om te doen bij de 
Bodensee: 

1. Een vlucht met een Zeppelin, in 
Friedrichshafen.  

2. Een boottocht op de Bodensee. 
3. Een zonsondergang aan het meer 

meemaken. 
4. Vis uit de Bodensee proeven. 
5. Eén van de eilanden in de Bodensee 

bezoeken. 
 

Vervoer 

Voor de heen- en terugreis en tijdens het verblijf wordt gereisd met 9-persoonsbusjes. 
 

Bijzonderheden 

Gezondheid 

• Voor deze reis moet je een normale gezondheid en conditie hebben. 
 
Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 
geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

Inclusief: 

• Heen- en terugreis 

• Huur van de accommodatie 
 
Exclusief: 

• Proviand (ca. € 100,-) 
• Excursies en excursiekilometers (ca. € 120,-) 
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