
Nagold - Lindau.



08-09-'1 8. Nagold - Lindau.
Om 9:46 vertrekken we uit Nagold onder een kil le
strakblauwe hemel. De temperatuur sti jgt echter rap.
Om half elf tanken we LPG met een Euroadapter (2x
schoeven).
Om 11 :1 2 zien we de nog smalle Donau.

M, LO, MO: Op en naast de A81.
RO: Donau bij Geisingen.



1 0 minuten later passeren we de gri l l ige Hegau vulkanen.
Bij Nassdorf kri jgen we de Bodensee in zicht (1 1 :50).
We zijn intussen van de A81 af en de B31 kronkelt zich door
diverse stadjes en steden heen.

LB, RB: De Hegau vulkanen.
LM: A81.
RM: Birnau aan de Bodensee.
LO: Kerk van Birnau.
MO: Wijngaard en jachthaven.
RO: Schloss Hersberg, Immenstaad.



Via Friedrichshafen en Lindau gaan we naar het plaatsje
Zech tegen de Oostenri jkse grens aan. Daar kunnen we
terecht op Park-Camping Lindau am See.
Uiteraard gaan we daar naar de oevers van de Bodensee.

LB: Schloss Hersberg, Immenstaad.
RB: Friedrichshafen.
MM, RM: Lindau.
O: Strand van Park-Camping Lindau am See, Zech.



Later op de middag ri jden we met de bus terug naar het
busstation in Lindau en na een overstap naar Insel met de
oude stad aan de Bodensee.
Insel is een heel sfeerri jke plaats met vele oude en mooie
gebouwen.

B: Bodensee bij Lindau.
LM: Stadtgarten, Lindau Insel.
MM: Alter Schulplatz.
RO, LO: In der Grub.





Apart zi jn met name het barokke oude gemeentehuis
en de Diebsturm.

LB: In der Grub.
RO: Altes Rathaus.



We zien een zeppelin overkomen. Voor €245/half uur kan
men met zo'n ding een rondje boven de Bodensee maken!
Friedrichshafen was vroeger de thuisbasis voor zeppelins.

LB, RB: Diebsturm.
MB: Zeppelin.
MO: Peterskirche, Oberer Schrannenplatz.
LO: Zeppelinstrasse.



We maken een rondje aan de westkant van de stad. Eerst
bi j de Diebsturm, dan via de Schrannenplatz en
Paradiesplatz naar een pad over een stadsmuur daar.
We lopen via het station en een loopbrug naar de oever en
dan langs de waterkant.

LB, LO: Unterer Schrannenplatz.
RB, LO: Paradiesplatz.
RM: Station van Lindau-Insel.
RO: Bodensee.



LB, RM, LO: Bodensee.
RB: Pulverturm.
LM: Zwarte kraai,

Corvus corone.



Zo komen we uiteindel i jk bi j de havens uit.

LB: Knobbelzwaan, Cygnus olor.
RB, RM, MO: Seehafen.
RO: Mangturm.



Daar zoeken we een terras op om wat te drinken. Een
bandje doet z'n best om iedereen met Duitstal ige muziek te
vermaken, ze jodelen zelfs!

LB: Muziek op de Hafenpromenade.
RB: Terrasje pikken op de Hafenpromenade.
RO: Werft en Segelhafen.



Tenslotte zoeken we aan de andere kant van de brug bus 2 weer op en gaan naar het
ZUP-station voor bus 3 naar Zech. Zo komen we om 1 8:05 terug op de camping. Al met
al een heel mooi uitje.

LB: Fischergasse.
R: St. Stephan.




