
 

  

Oberammergau & Praha 

5. – 11. juli 2020  
 

Pasjonsspillet i Oberammergau kombinert med opplevelser 

i Mozarts fødeby, Salzburg.  

 

Dag 1: Søndag 5.juli 

Vi flyr fra Oslo via Wien til Praha med Austrian Airlines. Flavgang 

fra Gardermoen kl 13.55 (mulig med tilslutninger med SAS fra ander byer i Norge*). Ankomst Praha kl 

18.00. Her møter vi vår norsktalende guide som skal være med oss under hele oppholdet i Tsjekkia. Vi 

kjører til Hotell Tyl hvor vi skal bo i tre netter. Felles middag på en restaurant i nærheten av hotellet. 

 

Dag 2: Mandag 6. juli  

Etter frokost møter vi guiden vår som tar oss med på en guidet rundtur i 

Tsjekkias hovedstad. Rundturen blir en kombinasjon av fottur og 

busstransport. Vi skal opp til den store borgen som ruver over byen. En tur 

over den berømte Karlsbroen hører også med og vi skal vandre gjennom 

gamlebyen med det store torget som det sentrale punktet. Etter 

omvisningen blir det felles lunsj på Pilsens restaurant i Kommunehuset. Om 

ettermiddagen blir det samling i møterommet på hotellet før vi går ned til 

elva Moldau. Her avslutter vi dagen med et flott middagscruise på en av de 

mange elvebåtene. 
 

Dag 3: Tirsdag 7. juli  

På formiddagen skal vi på utflukt til krystallfabrikken i Nizbor. 

Her produseres det klassisk, blyholdig krystall med mange 

utsmykkningsvarianter. I løpet av besøket får man oppleve 

hvordan alle de glitrende glassene blir til – alt fra ovn, blåsing, 

polering til sliping og pakking. Fabrikken har selvsagt eget utsalg 

med fordelaktige priser sammenlignet med de i Praha sentrum. 

Buss tilbake til sentrum hvor det blir litt tid på egenhånd i byen 

før vi har en fellessamling på hotellet. Om kvelden blir det 

klassisk konsert i synagogen og middag på restaurant Nostress 

som ligger like ved. 

 

Dag 4: Onsdag 8. juli 

Vi forlater Praha etter frokost og setter kursen sørvestover mot spillbyen og 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: Torsdag 9. juli 

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: Fredag 10. juli 

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 før 

vi skal besøke den berømte hoppbakken. Vi setter så kursen mot Bayers hovedstad, München. Om kvelden 

blir det avslutningsmiddag og samling på hotellet vårt, Holiday Inn München-Süd i utkanten av byen. 

 

Dag 7: Lørdag 11. juli 

Det blir tidlig avreise denne morgenen og vi får derfor med frokostpakker fra hotellet som vi kan spise 

underveis.  Vi kjører direkte til flyplassen. Flyavgang med Lufthansa direkte fra München til Oslo. Flyavgang 

kl 08.40, ankomst Oslo kl 10.50. (Mulig med tilslutninger med SAS til andre byer i Norge fra Oslo*) 

**Forbehold om endring av overnattingsted i Oberammergau. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

 

Turteam: 

Jens Petter som var med å starte Oase-bevegelsen, er en skattet forkynner og forfatter 

med bred erfaring fra kristen-Norge, de siste årene med base i Frikirken. Han har undervist 

og veiledet menigheter og mennesker landet rundt i en årrekke. Nå er han lærer i praktisk 

teologi ved Ansgar Teologiske Høyskole i Kristiansand. Han var tidligere lærer ved 

Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo (nå Høyskolen i Staffeldts gate). Jens Petter 

brenner for å bygge bro mellom Guds ressurser og menneskelivet slik det faktisk er.  

 

Marit Karin Nygård jobber som lærer og er bosatt i Sandnes.  

 

 



 

  

 

Informasjon og priser: 
 

Turpris:    kr 19.750 
Tillegg for enkeltrom: kr 2.800 

*Tillegg for tilslutning: kr 1.500  
 

Turprisen inkluderer: Fly Oslo-Praha og München-Oslo, busstransport i henhold til programmet. 6 
overnattinger med frokost, 6 middager, 1 lunsj, 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: 
05.07.2020 Oslo – Wien  13:55 – 16:15 OS336 
05.07.2020 Wien – Praha  17:10 – 18:00 OS709 
11.07.2020 München – Oslo 08:40 – 10:50 LH2452  
 

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

Molde (ikke utreise) 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.  

 
05.07.2020  Kristiansand – Oslo 08:10 – 08:55  
11.07.2020 Oslo – Kristiansand  21:35 – 22:20    
 
05.07.2020  Stavanger – Oslo  10:15 – 11:05  
05.07.2020  Oslo – Stavanger  12:00 – 12:55  
 
05.07.2020  Haugesund – Oslo  08:25 – 09:15   
11.07.2020  Oslo – Haugesund  20:55 – 21:45  
 
05.07.2020  Bergen – Oslo   12:20 – 13:10    
11.07.2020  Oslo – Bergen   15:05 – 15:55      
 
05.07.2020  Ålesund – Oslo  09:20 – 10:15  
11.07.2020  Oslo – Ålesund   19:45 – 20:40   
 
11.07.2020 Oslo – Molde   17:55 – 18:50  
 
05.07.2020  Trondheim – Oslo  09:20 – 10:15  
11.07.2020  Oslo – Trondheim 13:55 – 15:05 


