
 

  

Oberamergau & Salzburg og Wien 

30. august – 6. september 2022 
 

Sensommertur til Østerrike. Kultur, musikk og flotte 

naturopplevelser står på programmet. 

 

 

Dag 1 

Tirsdag 30. august 

Avreise fra Gardemoen med Lufthansa kl 11.35. (Muligheter for tilslutning fra andre byer)*. 

Ankomst Bayerens hovedstad München kl 13.50.  På flyplassen venter vår norske turistbuss 

som skal være med oss på hele turen. Vi kjører inn til sentrum av byen hvor det blir litt tid til å 

se seg rundt i området rundt Marienplatz og kjøpe seg litt mat før vi setter kursen mot vårt 

hotell, Achat Hotel München Süd i utkanten av byen. Middag og velkomstsamling på hotellet 

om kvelden. 

Dag 2  

Onsdag 31. august 

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 1. 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 2. september 

Reisen denne dagen går gjennom det sydlige bayerske alpelandskapet til grensen mot 

Østerrike og Salzburg. Vi stanser ved vakre Königsee for lunsj, og fortsetter videre inn i 

nasjonalparken Berchtesgaden til fjellet Kehlstein, 1835 m.o.h. Her finner vi det såkalte 

«Ørneredet» som var en del av området Berghof der Hitler hadde sitt private landsted. Hitler 

tilbragte store deler av tiden før og under krigen i Berghof, der han tok imot gjester, blant 

annet Knut Hamsun. Selve «Ørneredet» skal han visstnok ikke ha besøkt så ofte. Fra 

Berchtesgaden går turen over grensen til Salzburg, der vi skal bo de to neste nettene på Dorint 

City-Hotel Salzburg. Middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 5  

Lørdag 3. september 
Denne dagen tilbringer vi i vakre Salzburg, kanskje mest kjent for sitt yrende musikk- og 

kulturliv. Salzburg er Mozarts fødeby, og vi skal selvsagt legge turen innom hans fødested. 

Filmen Sound of Music ble også spilt inn i Salzburg og områdene rundt. Du inviteres med på en 

byvandring gjennom gamlebyen, der den ligger inneklemt mellom alpelandskapet, borgen 

Hohensalzburg og Mirabell-slottet med elven Salzach som bindeledd. På ettermiddagen er det 

noe fritid, der det går an å besøke en av byens mange små og koselige kafeer, eller bestige 

borgen som vil gi deg god utsikt over byen. Om kvelden samles vi til en hyggelig middag og 

konsert med musikk av byens store sønn, Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

Dag 6 

Søndag 4.september 

Etter 2 timers kjøring på motorvei A1, ankommer vi klosterbyen Melk. Vi besøker det vakre 

benediktinerklosteret på klippene over Donau. Klosterkirken og det storslagne biblioteket 

imponerer med sin utsmykking og eleganse. Vi prøver å få med oss en rask lunsj før vi stiger 

om bord i båten som vil ta oss med på halvannen times minicruise «an der schönen, blauen 



 

  

Donau» (ifølge Johann Strauss d.y.) til Krems. Her møter vi vår norske buss og sjåfør igjen, og 

er klar for siste etappe til Wien. Vi skal bo i to netter på Austria Trend Hotel Ananas. Middag 

på hotellet om kvelden.   

 

Dag 7 

Mandag 5. september 

Wien er habsburgdynastiets hovedstad. Byens historie og mange flotte bygninger bærer preg 

av det. På kjøreturen gjennom byen ser vi både Hofburg, den kjente operaen og 

Stefansdomen, Vi besøker også slottsparken Belvedere, før vi ender opp i Østerrikes største 

slottsanlegg, Schönbrunn, med sin 1600 dekar store park. Slottet var keiserfamiliens offisielle 

sommerresidens fra 1740 til 1918, og keiser Franz Josephs og keiserinne Elisabeths 

favorittbolig. Keiseren ble født her i 1830 og døde her i 1916. Slottet og parken har siden 1996 

stått på UNESCOs verdensarvliste. På ettermiddagen blir det tid til å besøke Wiens Innerstadt 

på egen hånd. Tidlig middag på hotellet før oppholdet og reisen avsluttes med en flott Strauss 

og Mozart konsertopplevelse. 

Dag 8 

Tirsdag 6. september 

Turen går mot slutten, og vi rekker ikke stort mer enn å sjekke ut av hotellet, og forberede oss 
på reisen tilbake til hjemlandet. Fly med Austrian Airlines fra Wien kl 11.15. Vi lander i Oslo kl 
13.35, mange inntrykk og opplevelser rikere enn da vi dro. (Mulig med tilslutninger)* 

 

 

Turpris:    kr 22.950 
Tillegg for enkeltrom: kr 3.300 

*Tillegg for tilslutning: kr 1500 
 

Turprisen inkluderer: Fly Oslo - München og Wien– Oslo, busstransport i norsk turistbuss i henhold til 
programmet. 7 overnattinger med frokost, 7 middager, billetter til pasjonsspillet i kategori 1, tekstbok, 
2 konserter, inngangspenger og guider i henhold til programmet, reiseledertjenester fra norsk 
turteam. 

Informasjon og priser: 
 



 

  

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

 

Turteam: Solveig Leithaug og Kjersti Marken + norsk sjåfør 
 

Flytider: 
30. august  Oslo – München 11.35 – 13.50 

06. september Wien – Oslo  11.15 – 13.35 

 

*Tilslutninger: 
På denne turen tilbyr vi 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 Wien. Priser for tilslutningsbilletter for dere som har forhåndsbestilt dette er kr 1500 per 

person tur/retur. Det er ikke mulig med gjennomgående billetter fra andre avreisesteder. Dersom du 

ikke har bestilt tilslutning, men ønsker å etterbestille dette, ta kontakt snarest.  

 

Stavanger: 30. august Stavanger – Oslo 09.40 – 10.30 

  6. september Oslo – Stavanger 16.00 – 16.50 

 

Bergen:  30. august Bergen – Oslo  09.25 – 10.15 

  6. september Oslo – Bergen  15.35 – 16.25 

 

Kristiansand: 30. august Kristiansand – Oslo 07.15 – 08.00 

  6. september Oslo – Kristiansand 17.00 – 17.45 

 

Trondheim:  30. august Trondheim – Oslo 09.30 – 10.25 

  06. september Oslo – Trondheim 14.40 – 15.35 

 

Ålesund: 30. august Ålesund – Oslo  09.20 – 10.10 

  06. september Oslo – Ålesund  17.00 – 17.55 

 
** 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 det da. 


