
Turteam: Inger B. og Arne Berge  

Omkranset av snødekte alpetopper, 

midt i hjertet av Tyrol ligger Mayrhofen  

i Zillertal. Her blir det fjellturer og     

naturopplevelser før ferden går til   

Oberammergau og Pasjonsspillet. 

MAYRHOFEN  

 

7 - 14. juli 2020 



Oberammergau & 

Mayrhofen  

Omkranset av snødekte              

alpetopper, midt i hjertet av Tyrol 

ligger Mayrhofen i Zillertal. Her blir 

det fjellturer og naturopplevelser 

før ferden går til Oberammergau  

og Pasjonsspillet. 

 

1. dag: Tirsdag 7. juli   

Avreisedag 

Avreise fra Gardermoen med        

Lufthansa kl 11.35. Ankomst München 

kl 13.50. I München setter vi oss i   

bussen og kjører direkte sørover mot 

alpene og krysser grensen til          

Østerrike. Etter en to timers busstur 

er vi fremme i Mayrhofen hvor vi skal 

bo i 4 netter på Hotel Neuhaus midt   

i den lille alpelandsbyen innerst i    

Zillertal. Middag og velkomstsamling 

på hotellet om kvelden. 

 

2. dag: Onsdag 8. juli   

Mayrhofen  

Mayrhofen er et godt utgangspunkt  

for fjellturer og alt ligger til rette for 

de som vil ta beina fatt og vandre i 

alpene. Det er kun få meter fra       

hotellet til kabelbanene som tar deg 

opp i godt egnet turlandskap. Dagen    

i dag er satt av til fjellturer. De som 

ikke ønsker lange vandreturer kan ta 

banen opp i fjellet, nyte utsikten for  

så å ta banen ned igjen. Du kan også 

velge å bli igjen i den lille byen og   

tilbringe dagene på egenhånd. Hotellet 

har basseng og spaavdeling så her   

ligger alt godt til rette. På kvelden blir 

det felles middag og samling på      

hotellet vårt. 

 

3. dag: Torsdag 9. juli   

Mayrhofen 

Etter en god frokost på hotellet      

blir det busstur til Italia. Vi krysser 

grensen over det mektige             

Brennerpasset og kommer så til den 

lille byen Vipiteno. Her har hver    

enkelt litt tid på egenhånd til å se seg 

rundt og kjøpe en ekte italiensk lunsj. 

På ettermiddagen setter vi kursen 

nordover til Mayrhofen igjen og vårt 

hotell der det blir middag og      

kveldssamling.  

 

4. dag: Fredag 10. juli   

Mayrhofen  

Siste dagen i Zillertal er også satt av  

til fjellturer i det vakre landskapet. 

Turmulighetene i dette området er 

store og du har mange valgmuligheter. 

Her er fine vandreruter både for deg 

som vil ha en lang krevende tur og for 

deg som ønsker en kort og enkel   

fjelltur. De som ikke ønsker å vandre 

kan selvfølgelig tilbringe dagen på 

egenhånd i Mayrhofen eller benytte  

de gode fasilitetene på hotellet. Om 

kvelden har vi middag på hotellet og 

siste fellessamling før pasjonsspillet.     

 

5. dag: Lørdag 11. juli   

Mayrhofen - Oberammergau  

Vi nyter en god frokost på hotellet  

før vi setter kursen nordover mot 

spillbyen, Oberammergau. Underveis 

på turen blir det flere spennende 

stopp. I Jenbach går vi på det lille   

nostalgitoget, Achenseebahn som tar 

Vandretur  

Zillertal 

Vandretur  



Turen bestilles på 

plussreiser.no eller  

på telefon 70 17 90 00 

 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: Mandag 13. juli   

Oberammergau - München  

Vi spiser en god frokost på hotellet 

før vi forlater spillbyen. I dag besøker 

vi Ludvig den II sitt slott, Linderhof, 

hvor det blir en guidet omvisning.  

Videre blir det stopp i vintersports-

byen Garmisch Partenkirchen hvor 

hver enkelt kan kjøpe seg lunsj.       

Etter lunsj kjører vi mot München og 

hotellet Holiday Inn München-Süd 

hvor vi skal ha siste overnattingen. 

Her blir det turavslutning med       

middag og samling.   

 

oss de 6,8 km fra Jenbach til Seespitz 

på 45 minutter. I Seespitz går vi over   

i båt, og vi får en flott båttur på 

Achensee, Østerrikes største innsjø.   

I Pertisau venter bussen vår på oss og 

vi kjører videre til Innsbruck. Her blir 

det litt tid til å kjøpe seg lunsj. Etter 

lunsj skal vi besøke den storslåtte  

Bergiselbakken.  Siste etappe denne 

dagen går fra Innsbruck forbi Seefeld 

til en av de små landsbyene like i   

nærheten av Oberammergau. Her skal 

vi bo i to netter. Det bil felles middag 

på hotellet om kvelden.  

 

6. dag: Søndag 12. juli  

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.         

8. dag: Tirsdag 14. juli   

Hjemreisedag 

Vi er klare for hjemreise. Etter en  

god frokost kjører vi til sentrum av 

München. Her blir det litt tid til å   

rusle rundt i Bayerens hovedstad før 

vi setter kursen mot flyplassen.      

Flyavgang med Lufthansa kl 16.00,  

ankomst Gardemoen 18.10. 

Pasjonsspillet  

Flytider: 

TIRSDAG 07.07.2020 

OSLO - MÜNCHEN 

Avreise Oslo Kl. 11:35  

Ankomst München Kl. 13:50  

 

TIRSDAG 14.07.2020 

MÜNCHEN - OSLO 

Avreise München  Kl. 16:10  

Ankomst   Oslo      Kl. 18:10 



 TURPRIS 

Pris fra Oslo:       kr 21.950 

Tillegg fra andre byer i Sør-Norge: kr 1.500 

Tillegg for enkeltrom:        kr 1.950 

 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Fly Oslo-München tur/retur 

• Buss i henhold til programmet  

• Overnatting med halvpensjon 

• Billetter til pasjonsspillet i kategori 1  

• Transport, inngangspenger, guiding og billetter 

iht program 

• Tekstbok på norsk 

• Reiseledertjenester fra norsk turteam 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider og drikke til maten 

• Billetter til gondolbanene i Mayrhofen  

• 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 

Vipiteno Oberammergau  

Achensee 

Zillertal  


