
 

  

Oberammergau & Zell am See og Rhindalen 

17. – 28. august 2022 
 

Flotte naturopplevelser i Øst-Tyrol, kombinert med en 

sosial og innholdsrik busstur gjennom Europa og 

pasjonsspillet i Oberammergau. 

 

Dag 1: Onsdag 17. august 

Utreisedag 

Buss fra Bergen: Avreise fra Halhjem kl 06.45 Turen går sørover 

via Stord kl 08.00, Aksdal kl 08.45 og Stavanger kl 10.35, Sandnes 

kl 11.00, Bue kl 11.30 og 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 Kompas Hotel Ålborg.  

Tilslutning fra Oslo: Rutebuss fra Oslo bussterminal kl 10.00 med 

Norway bussekspress. Ankomst Kristiansand kl 14.05. 

 

Dag 2: Torsdag 18. august 

Ålborg – Hamburg 

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 19. august 

Hamburg – Bamberg 

Vi fortsetter turen sørover gjennom Tyskland. Vi skal kjøre ca 55 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 

Bamberg Her skal vi overnatte på Ibis Bamberg Alstadt. Det blir middag på en restaurant i nærheten av 

hotellet. 

 

 



 

  

Dag 4: Lørdag 20. august 

Bamberg – Zell am See  

Vi kjører gjennom flatt landskap forbi Nürnberg og München før 

de mektige alpene reiser seg som 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 over grensen til Østerrike og ankommer så 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 med 

krystallklart brevann. Det blir felles middag og samling på hotellet om kvelden. 

 

Dag 5: Søndag 21. august 

Zell am See 

Denne dagen skal vi slappe av og nyte dagen i den 

vakre byen Zell am See. Vi har god tid til å vandre i 

gatene spise lunsj på en av de mange små cafeene og 

kanskje noen vil ta en båttur på det krystallklare 

vannet. Om kvelden møtes vi til felles middag og 

samling på hotellet. 

 

 

Dag 6: Mandag 22. august 

Zell am See - Oberammergau 

Etter frokost setter vi oss i bussen igjen og starter på siste 

etappen til Oberammergau. Etter en kjøretur på ca 1,5 

time stopper vi i 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). Vi fortsetter så videre vestover og utpå ettermiddagen ankommer vi hotellet 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 7: Tirsdag 23. 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. 13.30 og varer til ca. kl. 21.30. 

Midtveis i spillet blir det tre timers middags-pause. Etter avsluttet 

forestilling kjører vi tilbake til hotellet vårt for overnatting. 

 

 

Dag 8: Onsdag 24. august 

Oberammergau – Rüdesheim am Rhein 

Oppholdet i Oberammergau er over og vi setter kursen nord-vestover mot Rhindalen. Vi kjører nordover 

langs elva i det usedvanlig vakre og frodige landskapet dette området har å by på. Det blir stopp underveis 

blant annet for å kjøpe oss litt lunsj. Utpå ettermiddagen ankommer vi Rüdesheim am Rhein og hotellet 

vårt for de neste to nettene, Central Hotel Ringhotel. Middag og samling på hotellet om kvelden. 

 

Dag 9: Torsdag 25. august 

Rhindalen 

Vi har hele dagen til fine opplevelser i Rhindalen. Vi skal på 

elvecruise fra Rüdesheim til St. Goarshausen. Elva svinger seg 

gjennom dalen med bratte dalsider med vinranker, små 

landsbyer og middelalder-landemerker. Rett før vi kommer 

frem til St. Goarshausen passerer vi Lorelei.  En 132 meter høy 

klippe som ligger ved den smaleste delen av Rhinen. En svært 

sterk strøm og skjulte klipper i vannet var tidligere årsak til mange forlis her. Bussen møter oss igjen på 

kaien og kjører tilbake til Rüdesheim. Om kvelden møtes vi til felles middag og samling på hotellet. 

 

Dag 10: Fredag 26. august 

Rüdesheim am Rhein – Hannover 

Denne dagen skal vi forflytte oss videre nordover. Det går raskt unna på autobahn, men vi skal ha flere 

stopp og tar oss god tid til lunsj og kaffepauser underveis. utpå ettermiddagen ankommer vi Hannover og 

vårt siste hotel på turen H+ Hotel Hannover. Middag og samling på hotellet om kvelden. 

 



 

  

Dag 11: Lørdag 27.august 

Hannover – Kiel 

Etter frokost skal vi kjøre den siste lille etappen 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 28. august 

Oslo – Sørlandet- Stavanger – Haugesund og Stord 

Frokosten spiser vi under innseilingen til Oslo. Vi legger til kai kl 10.00. Vi kjører til sentralbanestasjonen og 

her tar vi farvel med gjester som hadde avreise fra Oslo og Bergen.  

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, Haugesund og Stord. 

 

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) 

 

* 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. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Informasjon og priser: 
 

 

Turpris fra:     kr 24.550 

Oslo:       24.750 

Agder, Vestfold og Telemark:  24.550 

Rogaland og Vestland:   24.750 

 

Tillegg for enkeltrom/lugar:  kr 3.750 

 
Turprisen inkluderer: Bussturen i topp moderne turistbuss, 11 overnattinger i dobbeltrom/lugar, 11 
frokoster, 12 middager (Oslo, Agder, Vestfold og Telemark 11), Billetter, inngangspenger, guider og 
ferjeutgifter i henhold til program, reiseledertjenester fra norsk turteam. Togbilletter Oslo-Bergen er 
inkludert for gjester med utreise fra Bergen. 

Ikke inkludert: Øvrige måltider og forsikringer. 

 
 
 

Turteam: 

 

Aud Karin Kjølvik Ringvoll er forsamlingsmedarbeider i Flekkerøy Bedehusforsamling. Hun er 

en høyt skattet forkynner og en erfaren reiseleder. 

 

 

 

Ragnar Ringvoll har vært reiseleder for oss i en årrekke. Han kommer fra Kristiansand og er 

ansatt som Kretsleder i ImF Sør. Ragnar er en omsorgsfull, positiv og humørfylt reiseleder. 

 

 

 

Svein Bjarne Aase har vært reiseleder og bussjåfør for oss i mange år. Han jobber til daglig 

som bussjåfør i Tide. Han har tidligere hatt lederstilling i Indremisjonssamskipnaden. 

 


