
Turteam: Arvid Lukkedal, Aud Karin K. og 

Ragnar Ringvoll   

Buss fra Møre og Trøndelag gjennom          

Gudbrandsdalen til Oslo, nattseiling med Stena 

Line til Frederikshavn. Buss fra Bergen, via   

Haugesund og Stavanger til Kristiansand.       

Utreise med Color Line til Hirtshals.         

Overnatting i Frederikshavn. Gruppen reiser samlet videre til Hamburg. Besøk i sjømannskirken om kvelden. 

Turen går videre sørover og det blir en overnatting til underveis før vi krysser grensen til Østerrike og     

videre til Zell am See. Her skal vi bo i 2 netter i den kjente vintersportsbyen som ligger nydelig til ved en stor 

sjø. Det blir utflukter med buss i området. På vei mot Oberammergau stopper vi ved Hitlers Ørneredet. Vi 

skal bo på fordelt på to hotell i den koselige lille byen Murnau et par mil 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 går turen nordover til Rhindalen hvor vi bor i naturskjønne omgivelser i to netter. 

Det blir så en overnatting til på vei mot Kiel hvor vi tar Color Lines cruiseferje tilbake til Norge. Buss tilbake 

til Sør- og Vestlandet, og Møre og Trøndelag.  

Zell am See og Rhindalen 

17.– 28. juli 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

Ca pris: 19.500,- 
Totalt antall reisedager: 12 

Enkeltromstillegg ca 300,- 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  

 


