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Na bicykli okolo Bodamského jazera  

Bregenz-Lindau-Konstanz-Reichenau-Stein am Rhein-St. Gallen-Mainau 
25.06.-29.06.2022 

(5 dní/4 noci) 
 
cyklocesta okolo Bodamského jazera, vedúca cez tri štáty – Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko - patrí k 
najobľúbenejším cyklotrasám v Európe. Je rovinatá alebo mierne zvlnená s krátkymi stúpaniami. Cesta prechádza 
všetkými mestami na brehu jazera s peknými výhľadmi na Alpy, vinohradmi a jablčnými sadmi. Bodamské jazero s 
rozlohou 536 km² je po Balatone a Ženevskom jazere tretím najväčším jazerom v Európe. Cyklotrasa je veľmi 
dobre značená a väčšinou vedie po asfaltovej ceste po oboch stranách jazera.  
 
1. deň: stretnutie v Bratislave, naloženie bicyklov na príves a odchod autobusom z Bratislavy, neskoršie popoludní 
príchod do rakúskeho mesta Bregenz – hlavného mesta Vorarlberska ležiaceho na brehoch Bodamského jazera. 
Večerná pešia prehliadka starým mestom, jazernou promenádou s amfiteátrom, ktorého scéna leží priamo na 
hladine jazera. Ubytovanie.  

 

 

2 deň: odchod z ubytovania smer Nemecko: (Bregenz -lanovkou s bicyklom na vrchol Pfänder, zjazd k jazeru do 
Lochau), Lindau (ostrov), Friedrichshafen (múzeum vzducholodí), ďalej po brehu a okolo viníc do Meersburgu. 
V Meersburgu nalodenie na trajekt (dĺžka plavby 30 min.) smer švajčiarske mesto Konstanz (Kostnica) známe aj 
múzeom Jána Husa – významného českého teológa, kazateľa a reformátora, ktorý tu bol upálený v r. 1415. 
Ubytovanie v Konstanz. 
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3. deň: Po raňajkách sa vydáme na "zeleninový" ostrov Reichenau (UNESCO). Nachádzajú sa tu tri románske 
kostoly, ktoré patria v Nemecku k najstarším. Z Reichenau sa na pevninu dostaneme opäť trajektom (10 min.) cez 
rieku Rýn a pokračujeme v trase po švajčiarskych cyklotrasách cez Steckborn do najromantickejšieho 
švajčiarskeho mestečka Stein am Rhein a do Diessenhofenu s úchvatným dreveným mostom. Cieľom etapy sú 
Rýnske vodopády, najväčšie vodopády v Európe. Naloženie bicyklov a cesta autobusom späť na ubytovanie do 
Konstanz. Pre zdatnejších možnosť absolvovať cestu späť na bicykloch. 

 

 

4. deň: Z Konstanz po južnom pobreží Bodamského jazera švajčiarskymi mestečkami Romanshorn, Arbon, 
Rorschach do cieľa etapy v Staad pri štýlovej malej tržnici a lá Hundertwasser. Naloženie bicyklov na príves a 
autobusom presun do 18 km vzdialeného Sankt Gallenu pýšiaceho sa opátstvom a barokovou katedrálou s 
historickou knižnicou (UNESCO) – prehliadka podľa záujmu. Návrat na ubytovanie v Konstanz.  

 

5. deň: po raňajkách presun autobusom na kvetinový ostrov Mainau – prehliadka. Na poludnie odchod na 
Slovensko. 
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ETAPY V KM: 
1. deň - bez bicyklovania, transfer Bratislava – Bregenz (690 km) 
2. deň – 60 km (65 cez Pfänder) 
3. deň – 60 km  
4. deň – 46 km 
5. deň – bez bicyklovania, transfer Konstanz – Bratislava (720 km) 

spolu 166 km 

 

POVRCH/PROFIL: asfalt/dobre značené cyklocesty (zväčsa samostatné). Profil rovinatý až mierne zvlnený. 
OBTIAŽNOSŤ: ľahká 
BICYKLE: vhodné pre trekový a cestný bicykel 
                                  
CENA: xxx EUR/osoba v dvojlôžkovej izbe                                                                     
 

CENA ZAHŔŇA:  

• Autobusovú dopravu z/do Bratislavy 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 

• 4 x ubytovanie  

• 4 x raňajky 

• Sprievodcu CK  

• Poistenie proti insolventnosti CK  
 
CENA NEZAHŔŇA:  

• Prípadné vstupy  

• Cestovné komplexné poistenie 

• Ostatnú stravu, okrem uvedenej 

• Pobytovú miestnu taxu  
 

mailto:cyklosvetobeznik@gmail.com


 SVETOBEŽNÍK s.r.o. 
 Pri Bielom Kríži 13, 831 02 Bratislava 
           tel.: +421 944 493 857  
 cyklosvetobeznik@centrum.sk  

 

                                                                                       

 
 

mailto:cyklosvetobeznik@gmail.com

