
BODENSJÖN DE LUXE 

Bodensjön är en ädelsten omgiven av tre 

alpländers fantastiska landskap -        

Tyskland, Schweiz och Österrike. Denna 

sjö förenar de tre länderna mer än den 

skiljer dem åt. Kulturen är likartad med 

kloster, kyrkor, borgar, slott och medeltida 

byar och städer. På en ö i denna underbara 

sjö ligger det framlidna greveparet Berna-

dottes världsberömda blomsterö, Mainau - 

detta paradis, som efter flera populära     

TV-program blivit ett av svenskarnas mest 

efterlängtade resmål. På vår resa besöks 

även Lindau och vi gör en hänförande 

tågresa genom den schweiziska alp-

världen till Tirano i Italien med Bernina-

expressen. Hela tågresan är uppsatt på 

Unescos världsarvslista. Utöver allt detta 

gör vi avstickare till ett par av Tysklands 

bedårande korsvirkesstäder, åker tåg i 

Lichtenstein samt avsmakar ost i vackra 

Appenzell.  
 

Dag 1  Hemorten - Göteborg 

Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräk-

nas anlända på sen eftermiddag. Nattsömn 

och  middag på Stena Lines fartyg som  

avgår 18:45. ca 46 mil  
 

Dag 2  Kiel – Schweinfurt    

Efter en stor frukostbuffé anländer vi till 

Kiel. Vi startar genast vår färd söderut på 

tyska Autobahn. Vi passerar Hamburg och 

Hannover och den vackra, kuperade      

terrängen i Harzbergen. Dagens mål är 

Schweinfurt och vårt hotell som ligger på 

en ö i floden Main, en av de större bifloder-

na till floden Rhen. Efter middagen på vårt 

hotell kan den som vill ta en stärkande   

promenad in till centrum och till det gamla 

rådhuset. 59 mil 
 

Dag 3  Schweinfurt – Feldkirch 

Vi kör ut på motorvägen och kommer till 

medeltidsstaden Rothenburg ob der       

Tauber, belägen utmed den berömda 

"Romantiska vägen" och dessutom omgiven 

av en 5 km lång intakt stadsmur. Vid sta-

dens torg ligger byggnaden Ratstrinkstube, 

i vars klockfasad det - förutom klockor, ur-

tavla och solur - finns figurer som varje dag 

spelar upp den historiska myten om     

Meistertrunk. Efter lunch kommer vi fram till 

Lindau – staden som flyter på vattnet, en av 

Bodensjöns tre öar.  Här stannar vi för en 

stadspromenad innan vi far vidare in i    

Österrike. Vi passerar den österrikiska fest-

spelsstaden Bregenz till den trevliga gamla 

staden Feldkirch där vi inkvarteras i fyra 

nätter. Ikväll äter vi en god middag på vårt 

hotell.  37 mil 

 

 

Mainau, Berninaexpressen, båttur  på Bodensjön m.m  

RESFAKTA 

Avresa:  16 maj, 9 dagar 

 

 Pris: 14 990 kr 

I priset ingår:  

- Bussresa 
- Del i dubbelrum/hytt 

- Åtta frukost 

- Sju middag 

- En lunch 

- Entré till Mainau 

- Tågresa med Berninaexpressen 

- Minitåg Vaduz 

- Ostprovning Schweiz 

- Båttur med middag på Bodensjön 

- Vägskatter/avgifter 

- Reseledare 

 

Tillval per person: 

Enkelrum 2 350 kr 

 

Logi: 

Stena Line t/r 

Mercure Hotel Maininsel, Sweinfurt  

Montfort das Hotel, Feldkirch 

Best Western Hotel am Pepenberg, Göttingen 

 

Valuta: Euro  

Telefon 018-10 25 00  

www.hogbergsbuss.se 

 

 



Dag 4 Mainau  

Efter en välförtjänt sovmorgon följer vi 

Bodensjöns södra strand till Konstanz och 

blomsterön Mainau. Mainau behöver i 

dag inte någon närmare presentation   

efter de populära filmserier och reportage 

som visats i TV. Vi vill gärna påpeka, att 

det alltid är säsong på Mainau. Det är 

alltså inte bara på våren som det blom-

mar. Blomsterparken, drivs och planeras, 

för att det alltid ska vara växter som blom-

mar från april till oktober: 380 000 som-

marblommor, palmer, rosor, bananer,  

citroner, apelsiner, ett palmhus med    

underbara orkidéer och mycket annat i 

blomsterväg. Allt detta skapar en syd-

ländsk atmosfär. Här frodas inte mindre 

än 1 200 olika arter och 20 000 blomster-

plantor. Mainau är inte bara blommor och 

träd, utan de olika byggnaderna är också 

sevärdheter i sig. Slottet, där greveparet 

bodde, är byggt på 1740-talet och i kyrkan 

St Marien kan vi se många vackra mål-

ningar. Greve Lennart Bernadotte drev 

tillsammans med sin hustru Sonja den 

fantastiska parken på Mainau. Nedanför 

slottet ligger Mainaus egen hamn där vi 

kliver ombord på en båt som under drygt 

två timmar tar oss med på en underbar 

sjöresa österut till Romanshorn. Ombord 

serveras en god trerätters middag. Resten 

av kvällen fri för egna strövtåg i vår 

vackra stad Feldkirch.  15 mil  
 

Dag 5 Berninaexpressen  

Vi äter tidig frukost före avresa med vår 

buss till Chur i Schweiz, där vi går ombord 

på Berninaexpressen. Denna tågsträcka 

är uppsatt på Unescos världsarvslista. 

Under drygt fyra timmar tar vi oss förbi 

glaciärer och snötäckta toppar, genom 55 

tunnlar, över 196 broar samt upp till 2 253 

meters höjd! Slutstationen är Tirano,          

i Italien. Tid för lunch innan vi påbörjar 

hemresan som blir en lika hänförande 

resa med vår buss som hämtar oss i    

Tirano och går via den berömda vinter-

sportorten St Moritz. Väl tillbaka på vårt 

hotell väntar en god middag och en god 

natts sömn. tåg + buss, 32 mil 
 

Dag 6 Appenzell med Lichtenstein  

Vi börjar dagen med ett besök i den måle-

riska mysiga staden Appenzell. I stadskär-

nan finns vackra hus med fantasifulla  

fasadmålningar. Vi besöker därefter 

Schaukäserei Appenzeller där vi bjuds på 

rundvisning, provsmakning av 5 olika   

ostar samt lunch. 

Efter lunch kör vi en sagolikt vacker väg 

genom de schweiziska alperna till 

Schwägalp som ligger vid foten av alp-

toppen Säntis. 2 502 m ö.h. Vi fortsätter till 

det lilla furstendömet Liechtenstein med 

cirka 38 000 invånare. På en hög klippa 

ovanför huvudstaden Vaduz ligger slottet 

som än idag är furstefamiljens residens. 

Vi tar en klassisk tur med minitåg upp i 

bergen för ett besök i fursten av Liech-

tensteins Hofkellerei med en vinprovning 

av två viner. Vi besöker därefter den 

gamla biografen som med hjälp av       

modern LED teknik och med presentation 

av Furst Hans Adam kommer att ta oss 

med innanför murarna på Vaduz slott och 

livet bakom slottets murar på nära håll. 

Verkligen en furstlig upplevelse som    

kröner ett besök i Vaduz! Åter till vårt  

hotell där vi själva kan botanisera bland 

de mysiga restaurangerna i gamla stan. 
 

Dag 7  Feldkirch – Göttingen 

Bussen tar oss norrut genom ett vackert 

kuperat landskap. Under dagen gör vi en 

avstickare till någon av Tysklands mysiga 

korsvirkesstäder samt stopp för lunch och 

kaffe. Inkvartering och middag i den char-

miga universitetsstaden Göttingen. 57 mil 
 

Dag 8 Göttingen - Kiel 

Vi börjar dagen med en rundtur till fots i 

den mysiga staden och fortsätter sen vår 

resa norrut på snabba tyska Autobahn. Vi 

passerar den vackra, kuperade terrängen 

i Harzbergen och kommer på eftermid-

dagen fram till Kiel och vårt fartyg som 

avgår 18:45. Efter att vi gjort oss 

hemstadda i våra hytter väntar en middag 

samt tid för lite shopping. 38 mil 
 

Dag 9  Göteborg - Hemorten 

Vi äter frukost ombord på fartyget innan vi 

åter är i Sverige och fortsätter vår hem-

färd. Längs vägen stannar vi till för möjlig-

het till lunch, och beräknas vara åter på 

sen eftermiddag. ca 460 km 
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