
Turteam: John Edvard Olsen og Arvid Hunemo 

Vi flyr fra Norge til München. Her møter vi    

bussen vår som tar oss østover over grensa til 

Østerrike til byen Wels. Her bor vi første      

natten. Neste dag besøker vi Benediktiner-

klosteret i Melk før det blir et flott elvecruise på 

Donau fra Melk til Krems. Turen går så videre til 

Wien. Med to overnattinger her får vi med oss både en konsert og flere av 

severdighetene i landets hovedstad og største by. Vi forlater Wien og kjører til Salzburg hvor vi skal bo i to 

netter. På veien dit stopper vi ved Kehlsteinhaus, Ørneredet. I Salzburg, Mozarts fødeby blir det rundtur med 

lokalguide og Mozart-konsert en av kveldene. Vi gjør oss klare til pasjonsspill og setter kursen mot           

Oberammergau. Her skal vi bo fordelt på to hotell i Ettal, ca 5 km utenfor selve Oberammergau. På spilldagen 

kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir da god tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før  

spillet starter kl 14.30. Pause midt i spillet med middag. Etter spillet tar bussen oss med tilbake til hotellet vårt. 

Neste dag kjører vi de få milene til München og flyr tilbake til Norge. 

SALZBURG OG WIEN 

19. – 26. juni 2020 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

Ca pris: 19.500,- 
Totalt antall reisedager: 8 

Enkeltromstillegg ca 250,- per natt 

Alle prisene på våre Oberammergauturer er estimerte    

priser. Disse prisene ble fastsatt høsten 2018. Flybilletter og 

andre transportmiddel for 2020 var da ikke lagt ut for salg. 

Sluttfaktura med endelig turpris og detaljert turprogram    

sendes ut når endelig turpris er fastsatt i 2020.  

 

TURPRISEN INKLUDERER:  

• Reisen fra Norge tur/retur  

• Overnatting med halvpensjon  

• Transport, inngangspenger, guiding og billetter iht   

program  

• Tekstbok på norsk  

• Reiseledertjenester fra norsk turteam  

 


