
Turteam: Tone og Arne Sørås  

Omgitt av praktfull natur og historiske byer 

ligger Europas tredje største innsjø; Boden-

sjøen. Sjøen er møtepunktet mellom tre land; 

Tyskland, Østerrike og Sveits. Plassert ved  

foten av Alpene får området et frodig, grønt 

og blomstrende sommerklima. Fine dager i dette populære området kombinert med          

Pasjonsspillet i Oberammergau gjør denne turen til en komplett opplevelse. 

BODENSJØEN II 

 

6 - 12. august 2020 



Oberammergau & 

Bodensjøen II 

1. dag: Torsdag 6. august   

Avreiser med KLM fra Gardemoen    

kl 06.30 via Amsterdam til München 

(Mulig med fly fra andre byer direkte til 

Amsterdam) Ankomst München kl 

10.55. Turen går så sør-vestover med 

buss til Bodensjøen som utgjør et 

grenseområde mellom Tyskland,    

Østerrike og Sveits. Vi skal bo fire 

netter i Konstanz, den største byen 

ved sjøen, helt sør i Tyskland ved 

grensen til Sveits. Konstanz er en av 

Tysklands eldste byer med en kjent 

historie tilbake til romertiden. Med  

sin strategiske beliggenhet ved Rhinen 

så ble også byen og området omkring 

et viktig trafikknutepunkt og handels-

senter i middelalderen. Gamlebyen i 

Konstanz er kompakt og tilnærmet 

bilfri så her er det lett å vandre      

omkring å oppdage mange flotte    

kulturskatter. På kvelden blir det    

middag og velkomstsamling på vårt 

hotell Hotel Constantia i Konstanz. 

2. dag: Fredag 7. august   

Etter frokost på hotellet drar vi ut til 

blomsterøya Mainau, kun ca. 10 km  

fra gamlebyen. Den 45 dekar store 

øya er med sitt slott og imponerende 

parkanlegg Bodensjøens største     

turistattraksjon og vel verdt et besøk. 

I parken finne du bl.a. mange hundre 

arter av orkideer, tulipaner og        

rododendron. Sommerblomster,    

fugler og dyr er der også store    

mengder av. Blomsterparken og    

slottet ble anlagt på 1700-tallet, og da 

en arving til øya ble svensk dronning 

(Victoria) på slutten av 1800-tallet ble 

Mainau overlatt til hennes barnebarn; 

grev Lennart Bernadotte. Den svenske 

Bernadotte – slekten er fortsatt eiere 

og drivere på Mainau. Formiddagen er 

satt av til denne utflukten. Etter-

middagen har du til egen disposisjon    

i vakre Konstanz. Hotellet vårt ligger i 

gamlebyen og kun en liten spasertur 

fra bredden av Bodensjøen. Om    

kvelden møtes vi til middag og samling 

på hotellet. 

 

3. dag: Lørdag 8. august   

Denne dagen inviterer vi til båttur på 

Bodensjøen. Vi går om bord i       

Konstanz og får en flott tre-timers tur 

østover på sjøen. Vi går i land i Lindau 

i det nordøstre hjørne av Bodensjøen. 

Lindau kalles ofte «Tysklands Venedig» 

og sammenligningen med Venezia er 

berettiget da Lindau opprinnelig     

bestod av flere øyer. På 1800-tallet ble 

mange kanaler fylt igjen og byen ble en 

øy. I denne vakre byen blir det tid til  

å kjøpe seg lunsj på egenhånd før vi 

setter oss i bussen vår. Vi kjører vest-

over langs nordsiden av Bodensjøen. 

Det blir ettermiddagsstopp i den   

vakre middelalderbyen Meersburg før 

vi fortsetter videre rundt den nord-

vestligste delen av sjøen og tilbake    

til Konstanz. Middag og samling på 

hotellet om kvelden.   

 

4. dag: Søndag 9. august   

Denne dagen skal vi konsentrere oss 

om den vestlige delen av Bodensjøen 

med sidearmen Untersee. Sørsiden av 

Untersee blir ofte omtalt som «Sveits’ 

frukthage», og vi legger inn et godt 

formiddagsstopp i den sjarmerende 

middelalderbyen, Stein am Rhein,   

innerst i sjøarmen. Her bygde Cæsars 

menn militæranlegg for å forsvare  

Romerrikets nordgrense og byen er 

berømt for sin uvanlig godt bevarte 

århundregamle bebyggelse.  

Bodensjøen  

Konstanz  

Mainau 



Turen bestilles på 

plussreiser.no eller  

på telefon 70 17 90 00 

 
og litt tid til å se oss rundt i den    

storslåtte hagen og parkanlegget 

rundt. Middag på hotellet om kvelden. 

*Forbehold om endring av overnattingsted i 

Oberammergau. 

6. dag: Tirsdag 11. august   

I dag er selve dagen for Pasjonsspillet. 

Vi kjører inn til byen etter frokost.  

Du får du god tid til egne opplevelser 

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.  

Etter avsluttet forestilling kjører vi 

tilbake til vårt hotell for overnatting. 

 

7. dag: Onsdag 12. august   

Turens siste dag er kommet og det 

blir tidlig frokost på hotellet før vi  

setter oss i bussen og kjører mot 

München. Flyavgang fra München til 

Amsterdam kl 11.50. Fly videre fra 

Amsterdam til forskjellige flyplasser i 

Norge.  

På ettermiddagen besøker vi enda en 

stor attraksjon in dette området,  

kloster- og grønnsaksøya Reichenau, 

som for noen år siden ble oppført på 

UNESCOs verdensarvliste. Klosteret 

ble grunnlagt i år 724 av den irske 

munken Pirmin, og øya har i dag tre 

romanske kirker bygget mellom 700- 

og 1100-tallet. Med det gunstige kli-

maet i området er øya blitt et senter 

for grønnsakdyrking og foredling av 

fisk fra Untersee. Gjennom århundre 

har Reichenau vært en oase for     

gastronomiske opplevelser. Tilbake i 

Konstanz blir det felles middag og 

samling på hotellet. 

 

5. dag: Mandag 10. august   

Etter frokost setter vi kursen østover 

mot Oberammergau. Vi skal bo to 

netter i den kjente vintersportsbyen 

Garmisch Partenkirchen ca. 2 mil sør 

for spillbyen*. På veien dit blir det 

stopp på Ludvig II sitt slott, Linderhof. 

Her får vi en guidet omvisning i slottet 

Pasjonsspillet  

Flytider: (KLM) 

Utreise 6. august 

Oslo-Amsterdam  06:30-08:20 

Kristiansand-Amsterdam 06:25-07:50 

Stavanger-Amsterdam 06:20-07:50 

Bergen-Amsterdam 06:30-08:10 

Ålesund-Amsterdam 06:30-08:45 

Trondheim-Amsterdam 06:00-08:15 
 

Amsterdam-München  09:30-10:55 

 

Hjemreise 12. august 

München-Amsterdam 11:50-13:25 
 

Amsterdam-Oslo  13:40-16:20 

Amsterdam-Kristiansand 16:15-17:35 

Amsterdam-Stavanger 16:10-17:35 

Amsterdam-Bergen 15:15-16:55 

Amsterdam-Ålesund 14:20-16:20 

Amsterdam-Trondheim 14:20-16:25 

 



 TURPRIS 

Pris fra Oslo:       kr 22.950 

Tillegg fra andre byer i Sør-Norge: kr 1.500 

Tillegg for enkeltrom:        kr 1.950 

 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Fly Oslo-München tur/retur 

• Overnatting med halvpensjon 

• Transport, inngangspenger, guiding og billetter 

iht. program 

• Billetter til pasjonsspillet i kategori 2 (nest   

beste kategori)  

• Tekstbok på norsk 

• Reiseledertjenester fra norsk turteam 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Forsikringer  

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk    

påmeldingskjema som finnes på vår nettside 

plussreiser.no eller ring 70 17 90 00. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Lindau  Oberammergau  

Mainau 

Meersburg 


