
Busstur til 

Pasjonsspillet i Oberammergau

Zell am See og Berlin

Turteam:
Ingebjørg Berstad Torp, 

Torgeir Lauvås og 
Svein Bjarne Aase

Flotte naturopplevelser i Øst-
Tyrol, kombinert med en sosial 
og innholdsrik busstur gjennom Europa og 
pasjonsspillet i Oberammergau.

8. - 19. juni 2o22



Dag 1:  Onsdag 8. juni
Samkjøring til Danmark: Vi har to 

bussturer til Oberammergau som reiser 

ut denne dagen. Disse to bussene går 

i samkjøring til Danmark. Den ene 

bussen starter i Bergen, går sørover 

langs Vestlandet til Kristiansand. Den 

andre bussen starter i Oslo og går 

sørover gjennom Vestfold og Telemark 

til Kristiansand. Bussene møtes ved 

Color Line terminalen i Kristiansand ca kl 

15.30 og gjestene blir fordelt gruppevis i 

bussene. Begge gruppene reiser ut med 

Color Lines Superspeed fra Kristiansand 

kl 16.30. 

Buss fra Oslo: Avreise fra Oslo, ved 

Thon Hotel Opera kl 10.30. Vi kjører 

sørover langs E18 gjennom Vestfold 

og Telemark. Mulig med påstigning 

underveis. Ankomst Kristiansand kl 

15.30. Buss fra Bergen: Avreise fra 

Bergen, Terminus kl 06.00. Turen går 

sørover via Stord kl 08.00, Haugesund 

kl 09.05 og Stavanger kl 11.00 til 

Kristiansand. Ankomst ca kl 15.30. 

Båtavgang med Color Line kl 16.30. 

Middagsbuffet om bord. Ankomst 

Hirtshals kl 19.45. Vi kjører så videre 

til Ålborg hvor det blir overnatting på 

Kompass Hotel Ålborg.

en vegg foran oss. Landskapet endrer 

karakter og vi beveger oss inn i det 

flotte alpeområdet med små koselige 

tyrolerbyer. Utpå ettermiddagen 

fortsetter vi så mot selve spillbyen 

hvor vi skal bo de neste to nettene i 

Oberammergau eller i en av de små 

byene i nærheten* middag på hotellet 

om kvelden. 

Dag 5: Søndag 12. juni
 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 hotellet 

vårt for overnatting.

Dag 6: Mandag 13. juni
Vårt opphold I Oberammergau 

er over og vi forlater hotellet vårt 

etter frokost. Vi kjører sørover forbi 

Garmisch Partenkirchen og krysser 

grensen til Østerrike. Vi passerer kjente 

vintersportssteder som Seefeld og 

Innsbruck før vi svinger østover og setter 

kursen mot Zell am See. Her skal vi bo 

godt i tre netter på Hotel Grüner Baum 

midt i sentrum av den lille byen. Zell 

am See ligger vakkert til omkranset av 

majestetiske fjelltopper og rett ved sjøen 

Dag 2: Torsdag 9. juni
Etter en god dansk frokost starter vi på 

turen sørover gjennom Danmark. Ved 

grensen til Tyskland blir det stopp der vi 

kjøper oss lunsj på egenhånd. Vi kjører 

så videre sørover gjennom Tyskland og 

utpå ettermiddagen passerer vi Hamburg 

og ankommer vårt hotell for natten 

i utkanten av byen, Leonardo Hotel 

Hamburg Stillhorn. Middag og samling 

på hotellet om kvelden.

Dag 3: Fredag 10. juni
Vi fortsetter turen sørover gjennom 

Tyskland. Vi skal kjøre ca 45 mil 

denne dagen, men forflytter oss raskt 

på Autobahn. Det blir stopp med 

jevne mellomrom underveis så vi får 

sett litt nærmere på noen av de små 

stedene vi passerer. Vi skal også ha 

et lengre lunsjstopp underveis. Utpå 

ettermiddagen ankommer vi Bad 

Brückenau. Her skal vi overnatte på 

Hotel Zur Mühle. Det blir middag 

på hotellet etterfulgt av samling der 

vi forbereder oss til spillet vi skal se i 

Oberammergau.

Dag 4: Lørdag 11. juni
Etter frokost setter vi oss i bussen 

igjen og starter på siste etappen til 

Oberammergau. Vi kjører gjennom flatt 

landskap forbi Nürnberg og München 

før de mektige alpene reiser seg som 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

med krystallklart brevann.

Det blir felles middag og samling på 

hotellet om kvelden.

Dag 7: Tirsdag 14. juni
I dag blir det heldagsutflukt til alpebyen, 

Berchtesgaden. Vi skal besøke et av 

de mest omtalte stedene etter andre 

verdenskrig, Kehlsteinhaus, bedre 

kjent som Ørneredet. Et landsted 

på toppen av fjellet som ble gitt til 

Hitler i 50-års gave. Her kan vi nyte 

fantastisk utsikt over de bayerske Alpene 

(Værforbehold). Etterpå kjører vi ned til 

den vakre innsjøen, Königssee. Det blir 

tid til lunsj på egenhånd i en av de små 

kafeene langs vannet. Tilbake på hotellet 

blir det felles middag og samling om 

kvelden

Dag 8: Onsdag 15. juni
Dagens utflukt går med buss over 

alpeveien Grossglockner. Denne 

fjellovergangen som er Østerrikes 

høyeste vei over alpene er nesten 50 km 

lang og det høyeste punktet ligger 2504 

meter over havet. På veien passerer vi 

landets høyeste fjell, Grossglockner 

3798 moh. Vi kommer så til den vakre 

alpelandsbyen Heiligenblut, kjent for 

den vakre pilegrimskirken, St.Vincents 

kirke Værforbehold). Middag og samling 

på hotellet om kvelden.

Dag 9: Torsdag 16. juni

Vi forlater Zell am See og starter på 

turen nordover igjen. Vi krysser grensen 

til Tyskland, kjører langs alpene før 

vi svinger nordover mot München. 

Vi passerer München og Nürnberg 

før vi utpå ettermiddagen ankommer 

Bamberg. Her skal vi bo en natt på 

Ibis Bamberg Alstadt. Middag på en 

restaurant like ved hotellet om kvelden.

Dag 10: Fredag 17. juni
Turen går videre nordover gjennom 

Tyskland og vi kjører strake veien til 

landets hovedstad Berlin. Vi har kun 

denne ettermiddagen og kvelden til 

rådighet i denne spennende storbyen, 

men vi har likevel litt tid til å gjøre oss 

kjent med noe av det den har å by på. 

Vi blir møtt av vår skandinavisktalende 

guide som blir med oss i bussen og viser 

og forteller oss litt om byens historie 

og severdigheter. Vi får blant annet 

se Seierssøylen, Brandenburger Tor, 

Holocaust monumentet og paradegaten 

Unter den linden.  Vi sjekker så inn 

på vårt hotell for natten, Abba Berlin 

Hotel som ligger midt i sentrum av 

byen. Middag og samling på hotellet om 

kvelden.

Dag 11: Lørdag 18. juni
Vi må reise tidlig fra hotellet denne 

morgenen og kjører nord-vestover til 

havnebyen Kiel. Her går vi om bord i 

Color Lines cruiseferje som skal ta oss 

tilbake til Norge. Det blir båtavgang 

kl 14.00 og vi nyter en flott seiling med 

den store cruiseferja ut fra Kiel denne 

ettermiddagen. Tidlig om kvelden 

samles vi til flott middagsbuffet i skipets 

restaurant.

Dag 12: Søndag 19. juni
Frokosten spiser vi under innseilingen 

til Oslo. Vi legger til kai kl 10.00 og her 

treffer vi den andre bussen vår som også 

er på vei hjemover fra Oberammergau 

denne dagen. Vi fordeler oss i de 

to bussene som tar oss hjemover til 

avreisestedet vårt. 

Buss til Sørlandet og Stavanger: Turen 

går sørover langs E18 gjennom Vestfold 

og Telemark til Kristiansand. I Lyngdal 

blir det middagsstopp (inkludert for 

gjester med avstigning etter Lyngdal) før 

vi fortsetter til Stavanger.

Buss til Haugesund og Stord: Turen går 

over Haukeli til Haugesund og videre til 

Stord. Middagsstopp på Vågslidtun.

Tog til Bergen: Gjester fra Bergen blir 

kjørt til Sentralbanestasjonen. Turen 

fra Oslo til Bergen går med tog over 

fjellet.  Mulig å kjøpe seg mat på veien. 

(Verdikupong for måltid er inkludert i 

turpris og utbetales av reiseleder)



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

TURPRIS  
Fra Kr 24.750
Tillegg for enkeltrom: kr 4.350

Avreise fra Oslo, Agder, 
Vestfold og Telemark:   kr24.750

Avreise fra Rogaland 
og Vestland:   kr 24.950

PRISEN INKLUDERER: 
• Bussturen i topp moderne turistbuss, 

• 11 overnattinger i dobbeltrom/lugar med frokost 

• 12 middager (Oslo, Agder, Vestfold og Telemark 11),

•  Billetter, inngangspenger, guider og ferjeutgifter i henhold 

til program 

• Billett til pasjonsspillet i kategori 1

• Tekstbok

• Reiseledertjenester fra norsk turteam. 

• Togbilletter Oslo-Bergen er inkludert for gjester med utreise 

fra Bergen.

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til måltidene

• Forsikringer

** 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.

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og valutakurser, og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på 

drivstoff eller lignende.

PÅMELDING


