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JEZIORO BODEŃSKIE 
WYSPA REICHENAU – WYSPA KWIATÓW MAINAU – STEIN AM RHEIN – REJS 

STATKIEM PO RENIE – SZAFUZA – WODOSPAD RHEINFALL – KONSTANCJA – 

MEERSBURG – LINDAU 

 
1 dzień 

 

 Wcześnie rano (ok. 05:00) wyjazd w kierunku Jeziora Bodeńskiego na granicy 

Niemiec i Szwajcarii. Całodzienny przejazd przez Polskę i Niemcy. W trakcie 

przejazdu obiadokolacja w restauracji. Późno wieczorem przyjazd w okolice 

Konstancji, zakwaterowanie w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym), nocleg. 

 

2 dzień 
 

Po śniadaniu przejazd wzdłuż pięknie położonego na tle Alp Szwajcarskich 

Jeziora Bodeńskiego. Wizyta na Wyspie Reichenau – największej wyspie  

na jeziorze, wpisanej w 2000 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Wyspa słynie z łagodnego klimatu, dzięki któremu jest jednym z ulubionych 

miejsc wypoczynkowych Niemców. Po południu wejście na słynną Wyspę 

Kwiatów Mainau – kilkugodzinny pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy  

 w tamtejszym ogrodzie botanicznym z najróżniejszymi kompozycjami  

i wariacjami roślinnymi zajmującymi całą wyspę. Obiadokolacja w restauracji. 

Wieczorem powrót do hotelu, nocleg. 

 

3 dzień 
 

Po śniadaniu przyjazd do niezwykle urokliwej miejscowości Stein am Rhein. 

Spacer zaułkami średniowiecznej starówki uważanej za jedną z najpiękniejszych 

w całej Szwajcarii. Następnie rejs statkiem wycieczkowym po Renie  

do Szafuzy. Krótki spacer po zabytkowej części miasta słynącego  

z charakterystycznych kamienic z oknami wykuszowymi. Następnie przejazd 

autokarem do Neuhausen, gdzie znajduje się największy w Europie wodospad  

Rheinfall nazywany „Europejską Niagarą”. Panorama 23-metrowej kaskady  

z malowniczo położonego zamku Laufen. Obiadokolacja w restauracji. 

Wieczorem powrót do hotelu, nocleg. 

 

4 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, a następnie zwiedzanie położonej nad 

brzegiem Jeziora Bodeńskiego Konstancji – miasta uniwersyteckiego z historią 

sięgającą czasów rzymskich. W mieście zobaczyć można m.in.: mury miejskie 

rodem z baśni Braci Grimm, ratusz z historycznymi freskami oraz rynek Starego 

Miasta. Przed południem przeprawa promem przez jezioro do Meersburga – 

zabytkowego szwabskiego miasteczka. Spacer promenadą przypominającą 

nadmorskie deptaki krajów śródziemnomorskich  oraz podziwianie z tarasów 

widokowych panoramy Jeziora Bodeńskiego. Po południu przejazd do Lindau – 

niezwykle urokliwego Starego Miasta położonego na niewielkiej wyspie. Spacer 

po miasteczku. Obiadokolacja w restauracji. Wieczorem przejazd w okolice 

Monachium, zakwaterowanie w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym 

węzłem sanitarnym), nocleg. 

 

5 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie całodzienny przejazd przez  

Niemcy i Polskę. W trakcie podróży obiadokolacja we restauracji. Zakończenie 

wycieczki w godzinach wieczornych.  
 

 

 

 

 

  
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 



 

Cena obejmuje: 

• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem – 2 kierowców; 

• opłaty drogowe, autostrady, parkingi i podatki; 

• 4 noclegi w hotelach **/*** - wg programu 

(pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym); 

• 4 śniadania, 5 obiadokolacji; 

• opiekę pilota/przewodnika wycieczki na całej trasie, 

• system tour guide (nagłośnienie), 

• ubezpieczenie KL i NNW,  

• fundusze turystyczne: TFG i TFP. 

 

 

Cena nie obejmuje: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz opłaty za rejsy po jeziorach – ok. 60 €  

 

 

 

 

OSÓB CENA 

45 i więcej 1.730,- 

40 – 44 1.810,- 

35 – 39 1.920,- 

30 – 34  2.060,- 

25 – 29  2.250,- 
cena obowiązuje do 31.12.2022 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel. 58 344 66 55, fax 58 341 66 55 

 


