
 

3530 Miskolc, Széchenyi u 46. Tel/fax: 46/508-688, 508-689 Eng.szám: U-000412 

     www.adriaholiday.hu    email: adriaholiday@adriaholiday.hu 

 

 

Kalandozás a Bodeni-tó körül 
                                       Ausztria, Svájc és Németország rejtett kincsei 
 

Időpont:     2021. 

Utazás:      luxus autóbusszal  
Elhelyezés:  4 éj hotel*** 

         2-3 ágyas fürdőszobás szobákban  

Ellátás:     reggeli (vacsora igényelhető) 

 

1. nap Indulás a kora hajnali órákban Budapestről, utazás rövid pihenőkkel. Első állomásunk a gyönyörű 

Salzkammerguti-tóvidéknél, Mondsee városában lesz. A városka főterén a hatalmas plébániatemplom 

nagyszerű barokk homlokzata és a hangulatos, színesre festett házak együttese megkapó látvány. Séta a 

festői környezetben lévő tóparton. Este a szállások elfoglalása a Bodeni-tó térségében. 

 

2. nap Délelőtt szomszédolás Svájcban a schaffhauseni Rajna vízesésnél, amely Európa legszélesebb 

vízesése (150 m). Ezután a Svájc gyöngyszemének tartott Stein am Rheinnel ismerkedünk. A városnézés 

során lehetőségünk lesz jó néhány hamisítatlan svájci csokoládéüzletet is felkeresni. Délután látogatás 

Mainau virágszigetére, mely ékszerként terül el a smaragdzöld Bodeni-tóban. Tavasztól késő őszig különböző 

mediterrán és trópusi virágnövényeket találunk, a pálmaház és a pillangók házának színes pompája nyújt 

felejthetetlen élményt. Visszautazás a szállásra.  

 

3. nap Délelőtt városnézés Lindau bájos óvárosában, mely a Bodeni-tó egy kis szigetét foglalja el. Megnézzük 

a régi városházát és a Péter templomot. A parti sétányról különleges látványt nyújt a világítótorony és az 

oroszlánok őrizte kikötőbejárat.  Friedrichshafenben, látogatás a híres Zeppelin léghajómúzeumban. 

Barangolás Meersburgban, Németország egyik legfestőibb kisvárosában. Az ezer éves vár és az ódon favázas 

házak a Bodeni-tó mellett a késő középkorba repítik vissza a látogatókat. Szállás. 

 

4. nap  Utazás a Fekete-erdő mediterrán hangulatú  „fővárosába”, Freiburgba. Dél-Németország egyik 

legszebb városának látnivalói: Münster, ezeréves dóm, városháza.  Ezt követően a Pokol-völgyön át érkezünk a 

Titi-tóhoz, séta a tóparton. Útban hazafelé pihenő Donaueschingenben, a híres Duna-forrásnál. Este 

visszautazás a szállásra. vagy  

 

5. nap Mai napunkat az ausztriai Dornbirnben és környékén töltjük. Első állomásunk egy gyönyörű természeti 

képződmény, a Keleti-Alpok egyik leghíresebb és legszebb szurdoka, a Rappenloch szurdok, mely csak 

gyalogosan közelíthető meg. Ezt követően kabinos felvonóval a környező hegyek (1064 m) és a tó 

panorámájában gyönyörködhetünk. A hegytetőről nyílik a legszebb kilátás a három határos országra: 

Ausztriára, Németországra és Svájcra, valamint a közeli mintegy 240 hegycsúcsra. Délután hazaindulás. 

Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés vissza Budapestre a késő éjjeli/másnap hajnali órákban 

útviszonyoktól függően.  

 

Részvételi díj: 119.800 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, 4 éj szállás, a megadott 

ellátás és az idegenvezetés költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek és az 

utasbiztosítás díját. 

Üdülőhelyi illeték: 3.900 Ft/fő 

Vacsora igényelhető: 19.900 Ft/fő (4 alkalom) 

 

Belépők: 

- Schaffhausen vízesés     15 CHF/fő 

- Mainau virágsziget     17 euro/fő  

- Friedrichshafen Zeppelin léghajómúzeum  10 euro/fő 

- Európa park      46 euro/fő (min 20 főtől) 

-Meersburg várbelépő:     13 euro/fő 

-Dornbirn-ból felvomó     14 euro/felnőtt oda-vissza 

-Rappenloch szurdok     ingyenes 

 
A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 

 
Élményekben gazdag, kellemes utazást kívánunk! 


