
Német nyelvi tábor – Oberreute / Bregenz 2015. június 21. – 2015. 

június 27. 

 

Idén nyár elején felejthetetlen napokat töltöttük el iskolánk tanulóival a Bodeni 

- tó környékén. Három országban is jártunk. 

A szálásunk Németországban volt Oberreute 

nevű falucska egyik panziójában. Innen utaztunk 

mindennap az iskolába és a kirándulásokra. 

 

 

 

1. nap - utazás 

Az oda út nagyon hosszú volt. Közel 900 

kilométert utaztunk. Az első nap így az 

utazással telt el. De azért jutott egy kis idő 

játszani is a megállóhelyeken. Este vacsorával 

vártak bennünket házigazdáink. 

 

2. nap - Bregenz 

Reggeli után rögtön tanulás következett. A 

gyerekek játékos város kutatáson vettek 

részt. Nevezetességeket kerestek az 

iskola környékén. Szóba elegyedtek a 

helyiekkel. Tanáraik segítségével 

megismerhették egy kicsit a várost. 

Bregenz Ausztriában található a Bodeni - 

tó partján. Ausztria, Svájc, Németország, 

Lichtenstein határán fekszik. Már időszámításunk előtt is állt település ezen a 

helyen. 

Délután felvonóval (Pfänder) felmentünk Bregenz 

hegyére. 1064 méter magasságból Pazar kilátás nyílt a 



tóra és környékére. Egy kis játszóterezés után 

megnéztük az Alpenwildpark - ban látható 

állatokat, majd túráztunk egyet a hegyről legelé. 

Gyalogtúránk az óvárosban, a 12. század végén 

létrehozott városrészben végződött. 

 

3. nap - Scheidegg skywalk allgäu – Baumwipfenpfad és Dorfsennerei 

Böserscheidegg 

 

A második napon a bregenzi tartományi parlamentben kezdtek a gyerekek. A 

legügyesebbek és a vállalkozó kedvűek beszélhettek az egybegyűltek előtt 

németül. 

Délután a fák koronája között 

sétálhattunk, majd rövid sétát 

tettünk az erdőben és mókás 

játékokat próbáltak ki a 

gyerekek. 

 

 

Hazafelé megnéztünk egy sajtgyárat. Ezt a sajtgyárat 1896 - ban alapították. 

Ma már modern technológiával állítanak elő különböző fajtájú sajtokat. Itt 

megtudtuk, hogy hogyan készül a sajt, helyi sajtokat kóstolhattunk meg és 

vásárolhattunk.  

 

4. nap - Rolls – Royce Museum Gütle és Dornbirn Rappenschlucht 

Ezen a napon a bregenzi szabadtéri színpadot tekinthették meg a gyerekek. A 

színpadot a Turandot című előadásra rendezték be. 

Iskola után közel másfél órát töltöttünk a Gütle-ben található 

Rolls – Royce múzeumban. 3 szinten láthattunk autókat, 

korabeli tárgyakat és alkatrészeket. 



A múzeumtól kirándulásra indultunk. Vízesést 

néztünk meg és a szurdokban tettünk egy 

kirándulást. Sajnos a közelben lévő tavat nem 

tudtuk teljesen körbejárni, mert a 

közelmúltban leszakadt egy részen a hegyoldal 

és az út le volt zárva. 

 

5. nap – Egész napos kirándulás (Stein am Rhein – városnézés, Rajna 

vízesés, séta a rajna folyó partján) 

 

Reggel 8 körül elindultunk 

Svájcba. Odafelé a Bodeni – tó 

partján haladtunk.  Altenrhein - 

ban megálltunk megnézni a 

Hundertwasser tervezte 

vásárcsarnokot. A színes 

mozgalmas építmény a 2000-ben elhunyt művész utolsó munkája volt. 

Következő állomásunkon megnéztük Stein an Rhein 

városkát, amely a világörökség része. Eredeti 

állapotában megőrzött festett épületeket láttunk és 

svájci csokit kóstoltunk. 

 

Ezután a Rajna vízesést 

tekintettük meg. Hajóval egészen 

közel mentünk a vízeséshez és egy 

kilátóról csodálatos kilátás nyílt a 

hatalmas vízesésre. Ez után 

elsétáltunk a közelben lévő 

középkori kastélyhoz, majd 

tettünk a sétát a tó partján. 

 

 



 

6. nap – Lindau városnézés és élményfürdő 

Reggeli után a közeli Lindau városába mentünk, 

ahol bejárhattuk az óváros, amely egy szigeten 

található. A gyerekeknek meg kellett keresni és 

le kellett rajzolni a város 5 nevezetességét. 

Megnézték a falfestményekkel díszített 

városházát, a kikötőt, a börtönként szolgáló 

tolvajtornyot (Diebsturm), a világítótornyot és a 

lőpor (Pulverturm) tornyot. 

Délután élményfürdőben áztattuk fáradt tagjainkat. 

Este becsomagoltunk és készülődtünk az előttünk álló útra. 

7. nap – hazaút 

 

Reggel korán, 7 órakor indultunk. Útközben megálltunk a Mondsee-nél. Este 6 

köül értünk haza. 

 

Remélem mindenkinek jól érezte magát és élményekkel teli kezdhette 

meg a nyári szünetet. 


