
 

  

Oberammergau & Praha II 

20. – 26. september 2022 
 

Storbyen Praha med Karlsbroen og sin fantastiske 

arkitektur, kombinert med pasjonsspillet i 

Oberammergau. 

 

 

Dag 1: Tirsdag 20. september 

Avreise fra Gardemoen med Lufthansa kl 09.50. (Muligheter for 

tilslutning fra andre byer)* Vi flyr via Frankfurt til München. 

Ankomst Bayerens hovedstad München kl 14.10.  I München 

venter bussen vår fra Norge, med norsk sjåfør på oss. Vi setter så 

kursen mot vårt hotell for natten Vienna House Easy Landsberg, i 

den lille byen Landsberg rett vest for München. Middag og 

velkomstsamling på hotellet om kvelden. 

 

Dag 2: Onsdag 21.september  

Vi setter kursen sørover mot Oberammergau og skal gjøre oss 

kjent i området rundt spillbyen. Vi skal besøke Ludvig den II sitt 

slott, Linderhof og får en guidet omvisning i dette vakre 

barokkslottet. Vi skal også til vintersportsbyen Garmish 

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

rundt på egenhånd. Vi skal bo de neste to nettene i 

Oberammergau eller i en av de små byene i nærheten** middag 

på hotellene om kvelden. 

 

Dag 3: Torsdag 22. september  

Dette er dagen for pasjonsspillet. Vi har god tid om formiddagen til å rusle 

rundt i den lille byen og tid til å kjøpe lunsj på egenhånd før vi finner 

plassene våre i amfiet. Forestillingen starter kl. 13.30 og slutter ca. kl. 21.30. 

Midtveis i spillet blir det tre timers middags-pause og vi blir servert en tre 

retters meny på en av byens hyggelige restauranter. Tilbake til hotellet for 

overnatting sent om kvelden. 

 

 



 

  

Dag 4: Fredag 23. september 

Etter flotte opplevelser i Oberammergau går turen videre 

mot Tsjekkia. Vi kjører nordover forbi München igjen. Vi 

krysser grensen til Tsjekkia og fortsetter videre østover til 

landets hovedstad Praha. Utpå ettermiddagen ankommer vi 

byen og sjekker inn på vårt hotell for de neste tre nettene, 

Hotel Tyl i sentrum av byen. Middag på en restaurant i 

nærheten av hotellet om kvelden. 

 

Dag 5: Lørdag 24. september 

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 en restaurant i 

sentrum av byen. 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. 

 

Dag 6: Søndag 25. september 

På formiddagen skal vi på utflukt til krystallfabrikken i 

Nenacovice. 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 som ligger like ved. 

 

Dag 7: Mandag 26. september 

Det blir tidlig avreise fra hotellet og vi kjører direkte til flyplassen. Flyavgang med Lufthansa fra Praha kl 

10.15. Vi flyr via Frankfurt og lander på Gardermoen kl 18.00. (Mulig med tilslutninger til andre byer*) 

 

 



 

  

Praha: Dette er hovedstaden og den største byen i Tsjekkia og ligger ved elven Vltava. Siden 1992 har byens 

historiske sentrum stått på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Praha er særlig kjent for sine vakre og 

imponerende bygninger, som representerer alle stilarter. Byens historiske sentrum er oppdelt i flere 

områder: Den gamle bydel (fra 1200-tallet), Den nye bydel (fra 1300-tallet), Den jødiske bydel og Malá 

Strana. Hradčany med sine katedraler og slottsområdet har vært sete for konger, keisere og presidenter 

siden det 9. århundre. Praha kjennetegnes av de mange tårn og spir som rager opp alle steder. På 

begynnelsen av 1800-tallet var antallet 103. I dag anslås det til å være mer enn 500. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

 

 

 

Turpris:    kr 20.950 
Tillegg for enkeltrom: kr 2.400 

*Tillegg for tilslutning: kr 1.700 

 
Turprisen inkluderer: Fly Oslo – München og Praha - Oslo, busstransport i norsk turistbuss i  

henhold til programmet. 6 overnattinger med frokost, 6 middager, 1 lunsj, billetter til pasjonsspillet i 
kategori 1, tekstbok, inngangspenger og guider i henhold til programmet, reiseledertjenester fra norsk 
turteam. 

Ikke inkludert: Øvrige måltider, drikke til måltidene, mat på flyet, forsikringer og tips. 

 
Turteam: Steinar Tverrli, Ole Fritjof Godtfredsen og sjåfør Geir Sandvik 
 

Flytider: 
20. september  Oslo – Frankfurt 09.50 – 12.00 
   Frankfurt – München 13.15 – 14.10 
26. september  Praha – Frankfurt 10.15 – 11.25 
   Frankfurt – Oslo 16.05 – 18.00 
 

*Tilslutninger: 
På denne har vi hatt tilbud om tilslutningsbilletter. De byene vi har forhåndsbestilt fra står i listen under. 
Disse billettene er gjennomgående billetter der du sjekker inn på din hjemflyplass helt frem til München og 
tilbake fra Praha. Priser for forhåndsbestilte tilslutningsbilletter er kr 1700 per person tur/retur.  
Dersom du ikke har bestilt tilslutningsbillett, men likevel ønsker dette er det fortsatt mulig, tilgjengelighet 
og pris er på forespørsel. Ta kontakt omgående om du ønsker å etterbestille dette.  
 
 

Informasjon og priser: 
 



 

  

** Bosted i Oberammergau 
Vi får ikke informasjon om bosted i Oberammergau før tett på spilldato. Vi får kun bekreftet kategori på  
bostedet på dette tidspunktet. Gruppene kan bli plassert i selve Oberammergau eller i små byer i  
nærheten som Oberau, Garmisch Partenkirchen og Murnau am Staffelsee. Dersom vi får informasjon om  
bosted før vi sender ut siste informasjon om turen ca 2 uker før avreise vil vi informere om dette da. 
 
 

Oversikt over tilslutningsbilletter 

 
Kristiansand: 20. september Kristiansand – Oslo 07.15 – 08.00 

  26. september Oslo – Kristiansand 19.40 – 20.25 

 

Bergen:  20. september  Bergen – Oslo  07.00 – 07.50 

  26. september Oslo – Bergen  20.30 – 21.20 


