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Wie in Überlingen aankomt, wordt meteen ondergedompeld in de geschiedenis van de voormalige 
Vrije Keizerstad. De voormalige stadsversterkingen vormen nu een groene gordel rond de oude 
stad en dragen in belangrijke mate bij aan de bijzondere sfeer van de stad. Aan de oever van het 
Bodenmeer is een wandelpromenade. Ook is hier een rederij gevestigd diepleziervaarten organi-
seert. In het westen van de stad, buiten het oude stadscentrum, is een kuuroord gevestigd.

Het voormalige klooster en het huidige Salem-kasteel liggen te midden van ruime parken en 
tuinen. Het prachtige cisterciënzer kloosterensemble uit de 12e eeuw kwam in 1802 in het bezit 
van de Markgraven van Baden en maakt sinds 2009 deel uit van de Staatspaleizen en -tuinen van 
Baden-Württemberg.

Konstanz is de grootste stad aan de Bodensee met een goed bewaard gebleven historische binnen-
stad die grenst aan Zwitserland. De prachtige oude binnenstad nodigt uit voor een wandeling door 
kronkelige steegjes met prachtige gebouwen de internationale flair uitstralen. In talrijke winkels 
kun je naar hartenlust snuisteren en shoppen en op een van de vele terrasjes kun je heerlijk in de 
zon zitten.

De oudste bewoonde burcht van Duitsland is één van de belangrijkste bezienswaardigheden aan 
de Bodensee, die tot ver buiten de Meersburg bekend is. Sinds het einde van de 19e eeuw heeft de 
Meersburg zijn bezoekers dagelijks en het hele jaar door gefascineerd door zijn unieke charme.

De vrijetijdsregio Kreuzlingen aan de Bodensee biedt een breed scala aan sportieve activiteiten, 
culturele ontdekkingen en leuke ervaringen - op en rond de Bodensee. Of het nu gaat om een 
wandeling door het Seeburgpark, een bezoek aan de kasteelruïne van Castell of een boottochtje 
op het Bodenmeer. Kreuzlingen biedt tal van musea waaronder het Seemuseum waar je meer te 
weten komt over de scheepvaart en visserij op het Bodenmeer.

De oude binnenstad van Lindau ligt op een bijna 70 ha groot eiland in de Bodensee. Door de eeu-
wenoude gebouwen, drukke pleinen en schilderachtige steegjes ademt de stad de typische Boden-
seeflair. Achter de wereldberoemde havenmond met Beierse leeuw en witte vuurtoren ontwaar je 
het indrukwekkende panorama op de Alpen en de Bodensee.

Genieten van de natuur, je goed voelen, ontspannen - het eiland Mainau aan de Bodensee is een 
natuurbelevenis op elk moment van het jaar. De lente begint met ongeveer een miljoen tulpen en 
andere voorjaarsbloemen, honderden rododendrons en geurende rozen zoeten de zomer, meer 
dan 11.000 kleurrijke dahlia’s maken de herfst onvergetelijk. 

Het Paalwoningmuseum is een openluchtmuseum aan het Bodenmeer met archeologische 
vondsten en reconstructies van paalwoningen. Het archeologisch museum, geopend in 1922, toont 
reconstructies van paalwoningen uit de steen- en bronstijd. Leuk en leerzaam voor zowel volwasse-
nen als kinderen. In Pfahlbaumuseum Unteruhldingen kun je opgravingen bekijken en ga je 3000 
jaar terug in de tijd.

Stein am Rhein is een vrolijk en charmant stadje. De bezienswaardigheden zijn de Abdij van 
St. Georgen, één van de best bewaarde middeleeuwse benedictijner kloostercomplexen, het 
Lindwurm museum dat de burgerlijk e woon- en de landbouwcultuur uit de vorige eeuw(en) toont 
en het nabijgelegen recreatiepark met het eilandengroep Werd. 

De ‘Friedrichshafener Uferpromenade’ hoort bij de langste en mooiste aan de Bodensee. Het 
havencomplex biedt een mediterraan vakantiegevoel. Er zijn tal van terrasjes waar je gezellig 
samen kunt neerstrijken. Het uitzicht op de stad, de ‘Schlosskirche’ en de boomgaarden in het ach-
terland vanaf de oeverpromenade of vanaf de 22 meter hoge uitkijktoren op de pier is uniek.

De havenstad Romanshorn is een veelzijdige bestemming. Niet ver van het station en de haven 
ligt het Seepark. Het nodigt u uit om te vertoeven en te ontspannen aan het meer. Voor spoor-
wegliefhebbers biedt de “locorama” in het historische station een echte belevingswereld met 
prachtig gerestaureerde locomotieven en een rijsimulator. Als u meer wilt weten over de 150-jarige 
geschiedenis van de havenstad, kunt u dat doen in het mooie museum in het oude douanehuis.

Bregenz mag zich gelukkig prijzen met een historisch centrum en veel middeleeuwse vakwerkhui-
zen. Ook staat een deel van de stadsmuur nog overeind. De Martinsturm, het charmante Deur-
ingsschlössle, het stadhuis uit 1662 en klooster Marienberg zijn enkele hoogtepunten. Rijk aan 
kunst, architectuur en cultuur weet deze veelzijdige stad iedereen te boeien. Veel restaurants en 
cafés in de binnenstad!


