
 

  

Med Sjømannskirken til Oberammergau 

22. – 30. mai 2020 
 

Bli med Sjømannskirken på tur gjennom Vest-Europa med 

besøk i kirkene på vei til Oberammergau. Turen avsluttes 

med det mektige pasjonsspillet. 

 

Dag 1: Fredag 22. mai 

Vi flyr om morgenen/formiddagen fra forskjellige flyplasser i Norge med KLM til Amsterdam*.                    

De siste lander kl 14.20. Her blir gruppen samlet og vi finner bussen vår som skal være med oss på turen.  

Vi kjører inn til sentrum av Amsterdam. Her blir det en times tur med en av de mange kanalbåtene.      

Etter båtturen blir det besøk i Anne Franks hus (Besøket her er ikke bekreftet 

da det tidligst tar imot bestilling fra grupper 2 måneder i forkant). Vi kjører så 

ut av byen til hotellet vårt Tulip Inn Media Park Hilversum ca 40 km sør for 

Amsterdam. Her blir det samling og felles middag om kvelden. 

 

Dag 2: Lørdag 23. mai 

Frokost på hotellet før vi setter oss i bussen igjen. Etter en kjøretur på ca 1 

time er vi fremme ved Sjømannskirken i Rotterdam. Her får vi en omvisning   

og litt informasjon om kirken. Kaffe og vafler hører selvfølgelig også med. Turen går så videre mot neste 

stopp som er sjømannskirken i Antwerpen. Her blir det også litt informasjon og vi får servert lunsj. Dagens 

siste etappe går fra Antwerpen til Belgias hovedstad Brüssel. Vi sjekker inn på hotellet vårt, Hotel Bedford 

som ligger sentralt i byen. Kun 4 minutters gangavstand fra Grand Place. Her blir det tid til avslapping på 

hotellet eller en liten tur i byen på egenhånd, før vi om kvelden kjører ut til prestegården i Waterloo,     

som nå er Sjømannskirken i Brüssel. Her blir det samling og middag denne kvelden. 

 

Dag 3: Søndag 24. mai 

Vi starter dagen med en rundtur med guide der vi får se de største 

severdighetene i byen. Vi starter så turen videre sørover mot Frankrike og 

landets hovedstad Paris. Det blir stopp underveis der en kan kjøpe seg 

lunsj på egenhånd. Vi er fremme i sent om ettermiddagen og sjekker inn 

på vårt hotell for de neste to nettene, Hotel de Originals Paris Maison 

Manmartre f.d Qualys. Middag og samling på hotellet om kvelden. 

 



 

  

Dag 4: Mandag 25. mai  

Denne dagen skal vi gjøre oss kjent i Frankrikes hovedstad. Vi starter dagen 

med en tre-timers rundtur med guide. Etter rundturen tar bussen oss med 

til Sjømannskirken i byen. Her får vi en orientering og servert dagens lunsj. 

Etter samlingen i kirka blir vi hentet og kjørt tilbake til hotellet vårt. Her får 

vi resten av ettermiddagen til egen disposisjon før vi møtes til middag på 

hotellet om kvelden. 

 

Dag 5: Tirsdag 26. mai  

Vi forlater hovedstaden og setter kursen rett østover. Det blir   

noen stopp underveis hvor en får kjøpe seg litt å spise. Sent om 

ettermiddagen ankommer vi Alsaces og Europas hovedstad, 

Strasbourg, som ligger like ved grensen til Tyskland. Vi skal bo 

sentralt i denne flotte bindingsverks byen på Le Grand Hotel.   

Byens gamle bysentrum er på UNESCOS verdensarvliste og med    

så fin beliggenhet på hotellet er det gode muligheter for å rusle 

rundt i gatene i byen denne kvelden. Middag og samling på en 

restaurant like ved hotellet.  

 

Dag 6: Onsdag 27. mai  

Vi krysser grensen til Tyskland og kjører sørover mot Bodensjøen. Her blir dagens lunsjstopp i vakre 

omgivelser på nordsiden av sjøen. Vi setter så kursen mot Oberammergau. Vi skal bo i to netter i den      

kjente vintersports byen Garmisch-Partenkirchen som ligger ca 25 minutter sør for selve spillbyen.    

Middag på hotellene om kvelden**. 

 

Dag 7: Torsdag 28. 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. 

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 våre hotell i Garmisch-Partenkirchen for overnatting**. 

 

 

 



 

  

Dag 8: Fredag 29. mai  

I dag skal vi besøke Ludvig den II sit slott, Linderhof. Vi får en 

guidet omvisning i slottet og tid til å se den vakre hagen og 

parkanlegget rundt det. Etter besøket her går turen 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 får se hoppbakken der det årlige nyttårshopprennet finner 

sted. Vi setter så kursen mot Bayers hovedstad, München. Om 

kvelden blir det avslutningsmiddag og samling på hotellet vårt    

for natten, Achat Premium München-Süd, i utkanten av byen. Vi får besøk på samlingen vår av 

sjømannspresten i Berlin, som også er sjømannsprest for nordmenn i München. 

 

Dag 9: Lørdag 30. mai  

Avreise til flyplassen rett etter frokost og felles flyavgang fora alle fra München til Amsterdam kl 11.50. 

Ulike avreisetider fra Amsterdam til forskjellige flyplasser i Norge*. 

**Forbehold om endring av overnattingsted i Oberammergau. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 
 

  Turteam: 

 

 Knut Erik Skarpaas er rådgiver i Sjømannskirkens arbeid i Norge. 

 

 

 

Vigdis Alte er teamleder i Sjømannskirkens arbeid i Norge.  

 

 

Steinar Tverrli er daglig leder og sjømannsprest i Sjømannskirken i Alanya.  

 
 

 

 



 

  

Informasjon og priser: 

 

Turpris:    kr 22.450 
Tillegg for enkeltrom: kr 3.400 

 
Turprisen inkluderer: Fly Norge-Amsterdam og München-Norge, busstransport i henhold til programmet. 

8 overnattinger med frokost, 8 middager, 2 lunsjer, 1 kaffepause, billetter til pasjonsspillet, 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: 
 

Utreisen: 

22.05.2020 Oslo – Amsterdam   11:50 - 13:40   

Bergen – Amsterdam   10:45 - 12:30  

Stavanger – Amsterdam  12:00 - 13:35 

Kristianstad – Amsterdam 11:35 - 13:10 

Torp – Amsterdam  06:15 - 07:50 

Trondheim – Amsterdam 12:00 - 14:20  

 

Hjemreisen: 

30.05.2020 München – Amsterdam  11:50 - 13:25  

 

Amsterdam – Oslo  14:30 - 16:20 

Amsterdam – Bergen  15:10 - 16:50 

Amsterdam – Stavanger  16:20 - 17:45 

Amsterdam – Kristiansand  21:35 - 23:00 

Amsterdam – Torp   14:20 - 15:55 

Amsterdam – Trondheim 14:30 - 16:35    

 


