
Turteam: Solveig og Svein Granerud 

Storbyen Praha med Karlsbroen         

og sin fantastiske arkitektur, flotte     

naturopplevelser i Tyrol og turens      

høydepunkt, pasjonsspillet i              Oberammergau. En rei-

se med store og varierte opplevelser. 

PRAHA II 

 

9 - 16. august 2020 



Oberammergau & 

Praha II 

Storbyen Praha med Karlsbroen og 

sin fantastiske arkitektur, flotte   

naturopplevelser i Tyrol og turens 

høydepunkt, pasjonsspillet i     

Oberammergau. En reise med   

store og varierte opplevelser. 

 

1. dag: Søndag 9. august  

Avreisedag 

Vi flyr fra Oslo direkte til Praha.     

Flyavgang fra Gardermoen kl 16.45. 

Ankomst Praha kl 18.45.(Mulig med 

tilslutninger fra andre byer) Her møter 

vi vår norsktalende guide som skal 

være med oss under hele oppholdet i 

Tsjekkia. Vi kjører til Hotell Tyl hvor 

vi skal bo i tre netter. Felles middag på 

en restaurant i nærheten av hotellet. 

 

 

2. dag: Mandag 10. august  

Praha 

Etter frokost møter vi guiden vår    

som tar oss med på en guidet rundtur 

i Tsjekkias hovedstad. Rundturen blir 

en kombinasjon av fottur og         

busstransport. Vi skal opp til den 

store borgen som ruver over byen.  

En tur over den berømte Karlsbroen 

hører også med og vi skal vandre   

gjennom gamlebyen med det store 

torget som det sentrale punktet. 

Etter omvisningen blir det felles lunsj 

på Pilsens restaurant i                  

Kommunehuset. 

Om ettermiddagen blir det samling i 

møterommet på hotellet før vi går ned 

til elva Moldau. Her avslutter vi dagen 

med et flott middagscruise på en av de 

mange elvebåtene. 

 

3. dag: Tirsdag 11. august  

Nizbor og Praha  

På formiddagen skal vi på utflukt til 

krystallfabrikken i Nizbor. Her      

produseres det klassisk, blyholdig 

krystall med mange utsmykknings-

varianter. I løpet av besøket får man 

oppleve hvordan alle de glitrende  

glassene blir til – alt fra ovn, blåsing, 

polering til sliping og pakking.        

Fabrikken har selvsagt eget utsalg  

med fordelaktige priser sammenlignet 

med de i Praha sentrum. Buss tilbake 

til sentrum hvor det blir litt tid på 

egenhånd i byen før vi har en         

fellessamling på hotellet. Om kvelden 

blir det klassisk konsert i synagogen 

og middag på restaurant Nostress  

som ligger like ved. 

 

4. dag: Onsdag 12. august  

Praha - Oberammergau  

Vi forlater Praha etter frokost og   

setter kursen sørvestover mot     

Oberammergau.  

Vi skal bo i to netter fordelt på to  

hotell i den vakre lille markedsbyen 

Murnau am Staffelsee som ligger ca en 

halv times kjøretur fra selve spillbyen*. 

Middag på hotellene om kvelden. 

*Forbehold om endring av overnattingsted 

i Oberammergau. 

Torget i Praha  

Imst 

Karlsbroen i Praha 



Turen bestilles på 

plussreiser.no eller  

på telefon 70 17 90 00 

 Oberammergau. Her får vi en guidet 

omvisning. Vi kjører så videre til den 

lille Tyrolerbyen Imst i Østerrike.  

Her skal vi bo i to netter på det     

familedrevne Hotel Stern. Middag og 

samling på hotellet om kvelden. 

 

7. dag: Lørdag 15. august  

Imst   

Vi har formiddagen i Imst før det    

blir bussutflukt til Stuibenfall. Tyrols 

høyeste og mest spektakulære       

fossefall. Middag og avslutningssamling 

på hotellet om kvelden.  

 

8. dag: Søndag 16. august  

Hjemreisedag 

Turen siste dag har kommet og vi  

setter oss i bussen og kjører nordover 

mot München. Flyavgang med       

5. dag: Torsdag 13. august  

Oberammergau  

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 våre hotell for overnatting. 

 

6. dag: Fredag 14. august 

Imst 

Vårt opphold i Oberammergau er 

over for denne gang, men vi skal    

fortsatt oppholde oss i vakker       

tyrolernatur en stund til. Vi kjører 

først til Ludvig II sitt slott, Linderhof 

som ligger i Ettal like ved             

Norwegian fra München kl 16.30.   

Ankomst Gardermoen kl 18.45.   

(Mulig med tilslutninger fra andre byer)  

 

 

Pasjonsspillet   

SØNDAG 09.08.2020 

OSLO - PRAHA 

Avreise Oslo Kl. 16:45  

Ankomst Praha Kl. 18:45  

 

SØNDAG 16.08.2020 

MÜNCHEN - OSLO 

Avreise München  Kl. 16:30  

Ankomst   Oslo      Kl. 18:45 



 TURPRIS 

Pris fra Oslo:       kr 20.500 

Tillegg fra andre byer i Sør-Norge: kr 1.500 

Tillegg for enkeltrom:        kr 2.600 

 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Fly Oslo-Praha og München-Oslo  

• Overnatting med halvpensjon 

• 1 lunsj  

• Transport, inngangspenger, guiding og billetter 

iht program 

• 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 

Pasjonsspillet  Stuibenfall  

Alpene 

Praha 


