
Turteam: Karl Johan Hallaråker og       

Ingebjørg Berstad Torp   

Denne turen går med buss fra Norge og med fly 

hjem fra München. Buss fra Bergen, via        

Haugesund og Stavanger til Kristiansand.       

Utreise med Color Line til Hirtshals.         

Overnatting i Ålborg. Turen går videre til   

Tyskland og Hamburg. Besøk i sjømannskirken om kvelden. Fra Hamburg kjører vi til Tysklands hovedstad, 

Berlin. Her bor vi i to netter og skal blant annet ha rundtur med lokalguide. Videre går turen til Weimar hvor 

vi skal ha to overnattinger. Disse dagene skal vi vandre i Luthers fotspor og skal blant annet besøke         

Wittenberg, Erfurt og Eisenach. Etter oppholdet i Luthers område setter vi kursen mot spillbyen. Her skal vi 

bo i to netter i Garmisch Partenkrichen , ca 25 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 

skal vi mellom annet besøke hoppbakken i Garmisch Partenkirchen før vi setter kursen mot München hvor vi 

overnatter siste natten før vi flyr tilbake til Norge neste dag.  

BERLIN OG LUTHER 

9.– 18. juli 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

Ca pris: 19.500,- 
Totalt antall reisedager: 10 

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  

 


