
 

  

Med Vårt Land til Oberammergau & Italia  

31. mai – 7. juni 2020 
 

Tur i samarbeid med Vårt Land til Pasjonsspillet i 

Oberammergau kombinert med innholdsrike dager i Italia. 

 

Dag 1: Søndag 31. mai 

Avreise fra Gardemoen med SAS kl 09.50. Ankomst München kl 12.00. 

(Muligheter for tilslutning fra andre byer) Vi kjører inn til sentrum av byen. Her kan hver enkelt kjøpe seg 

lunsj og det blir litt tid til å rusle rundt i Bayerens hovedstad før vi setter kursen mot vårt hotell for natten, 

Achat Premium Hotel München-Süd i utkanten av byen. Middag og velkomstsamling på hotellet om 

kvelden.  

 

Dag 2: Mandag 1. juni 

Vi setter kursen sørover mot Oberammergau. Vi stopper ved Ludvig den 

II sitt slott, Linderhof. Vi får en guidet omvisning i dette vakre 

barokkslottet. Etter omvisningen kjører vi til vintersportsbyen Garmish 

Partenkirchen. Her blir det tid til å kjøpe seg lunsj og å se seg rundt på 

egenhånd. Videre går turen til Ettal, en liten landsby bare et par 

minutter utenfor selve Oberammergau hvor vi skal bo i to netter fordelt 

på to hotell. Her kan vi anbefale et besøk i det store benedikterklosteret 

med tilhørende kirke som ligger sentralt i byen. Middag på hotellet om 

kvelden*.    

 

Dag 3: Tirsdag 2. juni 

Etter en god frokost på hotellet kjører vi inn til 

Oberammergau. På formiddagen har 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 middagspause og vi blir servert en tre retters meny på 

en av byens hyggelige restauranter. Etter avsluttet 

forestilling kjører vi tilbake til våre hotell i Ettal for 

overnatting. 

 

 



 

  

Dag 4: Onsdag 3. juni 

Etter flotte opplevelser i Oberammergau, setter vi i dag kursen sørover. Vi krysser grensen til Østerrike og 

passerer Seefeld og Innsbruck. Grensen til Italia krysser vi ved det mektige Brennerpasset. Ferden går 

videre sørover til Gardasjøen og den koselige byen Desenzano på sørsiden av sjøen. Her skal vi bo de neste 

4 nettene. Middag og overnatting på Hotel Bonotto.  

 

Dag 5: Torsdag 4. juni 

Tidlig avreise fra hotellet for heldagsutflukt til kanalbyen Venezia. Venezia 

ligger ved Adriaterhavet ca 15 mil rett vest for Desenzano. Vi parkerer 

bussen i utkanten og turen inn til selve byen går med båt fra Tronchetto via 

Grand Canal til Markusplassen. Her møter vi vår lokalguide som skal ta oss 

med på en guidet vandring i denne kjente turistbyen. Etter den guidede 

rundturen blir det litt tid på egenhånd og hver enkelt kjøper sin egen lunsj. 

Vi møtes på Markusplassen igjen og blir transportert tilbake til Tronchetto 

der bussen venter på oss. Tilbake på hotellet blir det middag og samling om 

kvelden. 

 

Dag 6: Fredag 5. juni 

Denne dagen blir det dagsutflukt til Verona som ligger en knapp 

times kjøretur fra Desenzano. Her blir det guidet rundtur med 

lokalguide som blant annet vil vise oss Julies hus og Arena di 

Verona. Det blir god tid til å spise lunsj på egenhånd og vandre litt i 

gatene før vi setter oss i bussen og kjører tilbake til hotellet vårt. 

Felles middag og samling på hotellet om kvelden.  

 

Dag 7: Lørdag 6. juni 

Formiddagen har du denne dagen til egen disposisjon i vakre 

Desenzano. Etter lunsj blir det båttur på Gardasjøen. Vi tar båten 

fra Bardolino på østsiden av sjøen til Sirmione. Sirmione ligger 

ytterst på en smal halvøy ved sørenden av Gardasjøen. Byen er en 

turistmagnet med en sjarmerende, forholdsvis bilfri gamleby. Buss 

tilbake til hotellet hvor det blir felles middag og samling. 

 

 

 



 

  

Dag 8: Søndag 7. juni 

Vi har hele formiddagen til rådighet og spiser lunsj i Desenzano før vi setter oss i bussen og kjører til 

flyplassen i Milano. Flyavgang kl 18.15, ankomst Gardemoen 20.50. (Muligheter for tilslutning til andre 

byer) 

*Forbehold om endring av overnattingsted i Oberammergau. 
 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 
 

Turteam: 

Jan Arild Holbek har vært kirkejournalist i Vårt Land i 40 år. Etter at han ble AFP-pensjionist 

for to år siden har han blant annet skrevet en bok i forbindelse med at det i 2019 er 50 år 

siden Kirkerådet i Den norske kirke ble etablert. Holbek er metodist og har vært 

menighetsrådsleder i Centralkirken i Oslo i en årrekke.   
 

Jan Magne Linnsund er lege, mangeårig kordirigent og lokalpredikant i Metodistkirken. 

 

 

Informasjon og priser: 
 

Turpris:    kr 22.250 
Tillegg for enkeltrom: kr 4.050 

Tillegg for tilslutning: kr 1.500 

 
Turprisen inkluderer: Fly Oslo-München og Milano-Oslo, busstransport i henhold til programmet, 7 
overnattinger med frokost, 7 middager, 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: 
31.05.2020 Oslo – München 09:50 – 12:00 SK4759 
07.06.2020 Milano – Oslo  18:15 – 20:50 SK4718  

 

 

Denne turen går i samarbeid med Vårt Land. 
 
  


