
Oberammergau 2022 &

Seefeld i Tyrol

Turteam:
Kari og Helge Standal 

Aktive dager i fjellene i Tyrol, kombinert 
med pasjonsspillet i Oberammergau.

5. - 12. juli 2o22



Dag 1
Tirsdag 5. juli
Avreise fra Gardemoen med Lufthansa 

direkte fra Gardermoen til München. 

Avgang fra Gardermoen kl 11.35 og 

ankomst Bayerens hovedstad München 

kl 13.50. (Muligheter for tilslutning fra 

andre byer)* På flyplassen venter vår 

norske turistbuss som skal være med oss 

på hele turen. Vi setter oss i bussen og 

kjører sørover. Vi kjører gjennom flatt 

landskap mot de mektige alpene. Vi 

passerer Oberammergau og Garmisch 

Partenkirchen før vi krysser grensen til 

Østerrike. Etter en kjøretur på ca 17mil 

ankommer vi vintersportbyen Seefeld 

og hotellet vårt for de neste 4 nettene, 

Hotel Bergland. Hotellet ligger midt 

i det koselige sentrum av Seefeld, rett 

ved siden av gågata og har romslige 

rom med utsikt over de tyrolske alpene.  

Hotellet har en fin hage, spa-avdeling 

og svømmebasseng. Alt ligger til rette 

for fine dager i Seefeld. Middag og 

velkomstsamling på hotellet om kvelden.

Pasjonsspillet

TURTEAM

Kari og Helge Standal 

Sjåfør: Kurt Andre Henriksen 

FLYTIDER

Utreise 5. juli: 
OSL - MUC   11:35 - 13:50

Hjemreise 12. juli:
MUC - OSL     08:40 - 10:50

Aktive dager i fjellene 
i Tyrol, kombinert 
med pasjonsspillet i 
Oberammergau.

Dag 2 - 4
Onsdag 6. juli - Fredag 8. juli
Tre hele dager har vi til å utforske 

fjellområdene rundt Seefeld. Vi 

legger opp til daglige vandreturer med 

utgangspunkt direkte fra sentrum. 

Det blir alternative vandreturer i ulike 

kategorier. Kabelbanen tar oss opp i 

høyden og herifra kan en velge lette turer 

i flatt terreng eller mer krevende turer. 

Reiselederne blir med på vandreturene 

og går sammen med dere. De som 

ønsker det, kan selvfølgelig også bli 

igjen nede i Seefeld og benytte seg av 

tilbudene i byen og på hotellet. Hver 

kveld blir det felles middag og samling på 

hotellet. I tilfelle dårlig vær har vi bussen 

tilgjengelig og kan sette opp alternative 

utflukter med buss i tillegg.

Dag 5
Lørdag 9. juli
Vårt opphold i Seefeld er over og vi 

starter denne dagen med et besøk i 

Innsbruck. Innsbruck ligger ca 2 mil sør 

for Seefeld. Her blir det litt tid til å se seg 

rundt i sentrum og kjøpe seg litt lunsj før 

vi setter kursen mot Tyskland igjen. 



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Ved Ettal skal vi stoppe ved Ludvig den 

II sitt slott, Linderhof. Det blir en guidet 

omvisning i dette vakre barokkslottet. 

Vi skal også innom vintersportsbyen 

Garmisch Partenkirchen. Vi skal bo de 

neste to nettene i Oberammergau eller i 

en av de små byene i nærheten** middag 

på hotellet om kvelden.

Dag 6
Søndag 10. juli
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. 14.30 

og slutter ca. kl. 22.30. Midtveis i spillet 

blir det tre timers middags-pause og vi 

blir servert en tre retters meny på en av 

byens hyggelige restauranter. Sen retur 

til hotellet etter forestillingen.

Dag 7
Mandag 11. juli
Vi forlater Oberammergau og setter 

kursen mot München igjen.

Vi kjører inn til sentrum av byen. Her 

blir vi mødt av vår lokalguide som viser 

oss noen av byens severdigheter. Etter 

rundturen blir litt tid til å rusle rundt på 

området rundt Marienplatz, 

det store torget dandert av vakre 

bygninger og monumenter. Her er det 

mange plasser å kjøpe seg lunsj, og vi har 

god til i Bayeren hovedstad før vi kjører 

ut til hotellet vårt, Achat Premium Hotel 

München-Süd i utkanten av byen. Vi 

avslutter dagen med middag og samling 

på hotellet. 

Dag 8

Tirsdag 12. juli
Det blir tidlig avreise fra hotellet og vi 

kjører direkte til flyplassen. Flyavgang 

med Lufthansa direkte fra München 

til Gardermoen kl 08.40. Ankomst 

Gardermoen kl 10.50. (Mulig med 

tilslutninger til andre byer*)

** 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.

Hotel Bergland

Seefeld 



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  
Kr 23.150
Tillegg for enkeltrom: kr 2.000

PRISEN INKLUDERER: 
• Fly Oslo-München og München-Oslo

• Busstransport i norsk turistbuss i henhold til programmet

• 7 overnattinger med frokost

• 7 middager

• 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

• Tips

Passion Play Theatre

*Tilslutninger:
På denne turen tilbyr vi tilslutningsbilletter. 
Ta kontakt for tilpasset reiseopplegg og pris.

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


