
 

  

Oberammergau & Salzburg 

15.-21. mai 2020 
 

Pasjonsspillet i Oberammergau kombinert med opplevelser 

i Mozarts fødeby, Salzburg.  

 

Dag 1: Fredag 15. mai 

Avreise fra Gardemoen med SAS kl 10.05. Ankomst München kl 12.15. Mulig med tilslutninger fra andre 

byer*. På flyplassen venter vår norske turistbuss som skal være med oss på hele turen. Vi setter oss i 

bussen og starter på turen til Østerrike og Mozarts fødeby, Salzburg. Etter en kjøretur på ca 18 mil sjekker 

vi inn på Hotel Mercure Salzburg Central hvor vi skal bo i tre netter. Middag og velkomstsamling på 

hotellet om kvelden.  

 

Dag 2: Lørdag 16. mai 

Denne dagen gjør vi oss kjent i byen. Salzburg er en by med rik 

historie og vakker arkitektur. På formiddagen blir en guidet rundtur 

hvor vi får se alt det vakre denne byen har å by på. Lunsj på 

egenhånd. Ettermiddagen er satt av til egne opplevelser. Om 

kvelden blir vi tatt tilbake i tid under «Mozart Dinner Consert»,      

en Mozart-konsert med treretters middag. 

 

Dag 3: Søndag 17. mai 

I dag blir det heldagsutflukt til alpebyen, Berchtesgaden. Vi skal 

besøke et av de mest omtalte stedene etter andre verdenskrig, 

Kehlsteinhaus, bedre kjent som Ørneredet. Et landsted på toppen 

av fjellet som ble gitt til Hitler i 50-års gave. Her kan vi nyte 

fantastisk utsikt over de bayerske Alpene. Etterpå kjører vi ned til 

Tysklands kanskje vakreste innsjø, Königssee. Det blir tid til lunsj på 

egenhånd i en av de små kafeene langs vannet. Tilbake på hotellet 

blir det felles middag og samling om kvelden. 

 

Dag 4: Mandag 18. mai  

Vi nyter en god frokost på hotellet før vi setter kursen mot spillbyen. 

På veien stopper vi ved Tyrols største innsjø, Achensee. Vi kjører til 

Jenbach der vi går om bord på Achensee-banen for en times togtur 

med damplokomotiv i flott tyrolernatur. I Seespitz går vi over i båten 



 

  

som tar oss over sjøen til Pertisau.  Vi setter oss i bussen igjen og kjører videre til Oberau, en liten landsby 

ca ei mil utenfor Oberammergau hvor vi skal bo i to netter på Hotel Forsthaus**. Middag på hotellet om 

kvelden.  

 

Dag 5: Tirsdag 19. mai 

Etter en god frokost på hotellet kjører vi inn til Oberammergau. På 

formiddagen får du god tid til egne opplevelser i denne flotte alpebyen. 

Lunsj på egenhånd før vi finner plassene i amfiet. Pasjonsspillet 

begynner kl. 14.30 og varer til ca. kl. 22.30. Midtveis i spillet blir det tre 

timers middags-pause og vi blir servert en tre retters meny på en av 

byens hyggelige restauranter. Etter avsluttet forestilling kjører vi tilbake 

til vårt hotell i Oberau** for overnatting. 

 

Dag 6: Onsdag 20. mai 

I dag skal vi besøke Ludvig den II sitt slott, Linderhof, før vi kjører 

videre til den kjente vintersportsbyen Garmich Partenkirchen. Her 

blir det tid til å kjøpe seg lunsj på egenhånd på en av byens mange 

kafeer. Etter lunsj setter vi kursen mot Bayers hovedstad, München. 

Om kvelden blir det avslutningsmiddag og samling på hotellet vårt, 

Achat Premium München-Süd i utkanten av byen. 

 

Dag 7: Torsdag 21. mai 

Vi er klare for hjemreise. Etter en god frokost kjører vi til flyplassen i München. Flyavgang med SAS              

kl 12.55, ankomst Gardemoen 15.05. Mulig med tilslutninger til andre byer*. 

**Forbehold om endring av overnattingsted i Oberammergau. 

Vi har samlinger på hotellet i Salzburg hvor turteamet forbereder oss til spillet vi skal oppleve mot slutten 

av turen. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

 

Turteam: 

Oddvar Søvik er pensjonert pastor og forfatter. Han har vært områdeleder i Normisjon 

Agder, skolelagsprest i Kristiansand, ansatt i Indremisjonsselskapet, pastor i Frikirken i 

Kristiansand og senere forstander i Bryne Frikirke. Han virker nå som frilanser og har vært 

med på mange turer for oss.  

Liv Kaland Fjellstad underviser på Høyskolen for Ledelse og Teologi, Stabekk, og er også 

forkynner. 



 

  

Informasjon og priser: 
 

Turpris:    kr 19.900 
Tillegg for enkeltrom: kr 2.700 

*Tillegg for tilslutning: kr 1.500 

 
Turprisen inkluderer: Fly Oslo-München tur/retur, busstransport i norsk turistbuss i henhold til 
programmet. 6 overnattinger med frokost, 6 middager, konsert i Salzburg, billetter til pasjonsspillet i 
kategori 1, tekstbok på norsk, inngangspenger og guider i henhold til programmet, reiseledertjenester fra 
norsk turteam. 

Ikke inkludert: Øvrige måltider, drikke til måltidene, mat på flyet, forsikringer og tips. 

 
Flytider: 
15.05.2020 Oslo – München 10:05 – 12:15 SK4759 
21.05.2020 München – Oslo 12:55 – 15:05 SK4760 
 

*Tilslutninger: 
På denne turen tilbyr vi tilslutningsbilletter fra Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, 

Molde (ikke retur) og Trondheim. Disse billettene er gjennomgående billetter der du sjekker inn på din 

hjemflyplass helt frem til München. Priser for tilslutningsbilletter er kr 1500 per person tur/retur.                                   

For andre avreisesteder, ta kontakt for tilpasset reiseopplegg og pris.  

 
15.05.2020 Kristiansand – Oslo 07:15 – 08:00  
21.05.2020 Oslo – Kristiansand 19:40 – 20:25  
 
15.05.2020 Stavanger – Oslo 08:00 – 08:50  
21.05.2020 Oslo – Stavanger 16:15 – 17:10  
 
15.05.2020 Haugesund – Oslo 07:15 – 08:05 
21.05.2020 Oslo – Haugesund 16:55 – 17:50  
 
15.05.2020 Bergen – Oslo  08:00 – 08:55  
21.05.2020 Oslo – Bergen  17:00 – 17:50  
 
15.05.2020 Ålesund – Oslo  06:55 – 07:50 
21.05.2020 Oslo – Ålesund  17:05 – 18:00  
 
15.05.2020 Molde – Oslo  06:35 – 07:30 
 
15.05.2020 Trondheim – Oslo 07:15 – 08:10 
21.05.2020 Oslo – Trondheim 16:20 – 17:15  


